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ПЕРЕДМОВА

До 80-ліття Заслуженого професора Львівського національного університету 
імені Івана Франка Олега Івановича Шаблія видаємо дві книги вибраних наукових 
праць ученого. У них увійшли кращі твори, написані та опубліковані переважно у 
період незалежності Української держави.

Творчість професора О. І. Шаблія багатогранна. Вона нараховує понад 
550 власне наукових, науково-методичних і науково-публіцистичних праць не лише 
з суспільної географії, але й теорії і практики картографічної науки. У ній понад 
50 монографій, навчальних посібників і підручників, хрестоматій, окремих проектів 
(як, наприклад, “Постаті українського землезнання” – вийшло 14 випусків), 
збірників наукових праць, географічних – шкільно-туристичних, краєзнавчих і 
комплексних атласів (зокрема, великий комплексний атлас Львова).

Праці О. І. Шаблія охоплюють широке коло проблем загальної та описової 
суспільної географії. Тематично видання творів ученого розділено на два томи. 
Книга перша охоплює питання теорії і методології науки, головні риси її історичного 
розвитку і місце в ньому окремих персоналій (переважно українських), проблеми 
видання атласів, а також методів дослідження. Вперше в обіг вводяться сучасні 
методи і методики: SWOT-аналіз, контент-аналіз, метод штучних нейронних 
мереж і ментальних карт.

Другий том присвячений головно дескриптивній (описовій) географії. Це праці 
з географо-українознавчих студій, суспільно-географічної реґіоналістики (особливо 
важливий розділ охоплює Карпатський реґіон України чи Захід держави загалом), 
краєзнавства і такого нового розділу як “Львовознавство”.

Наукова діяльність ученого сягає вже майже 60 років. Почав О. Шаблій свою 
наукову працю ще у студентські роки. З 1957 р. він досліджує суспільно-географічні 
проблеми Олеського району (був такий до 1959 р.) Львівської області. Але першою 
науковою публікацією стала стаття з археології. Вона була радше випадковістю, 
ніж закономірністю.

На початковому етапі своїх творчих пошуків в університеті майбутній учений 
мав добрих і вимогливих учителів. Це доктори географічних наук, професори Опанас 
Трохимович Ващенко (1908–1984) і Федір Дмитрович Заставний (1929–2012). Уже 
вкінці минулого XX ст. вони не раз були співавторами наукових статей, доповідей 
чи монографій. Загалом творча співпраця мало не з усіма визначними географами 
України (акад. Максим Паламарчук, проф. Микола Пістун, Ярослав Жупанський, 
Олександр Топчієв, Валерій Руденко та ін.) давала можливість нашому ювіляру 
різносторонньо розкрити свій творчий потенціал.

Професор Олег Шаблій – один з найактивніших учених-географів України, 
відомий далеко поза її межами. У наш час він незмінний лідер Львівської суспільно-
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географічної школи. Це наукова школа у національній географії, що першою виникла 
в Україні ще у кінці XIX ст. і на початку свого існування була представлена такими 
особистостями, як перший доктор географії – українець Григорій Величко (1863–
1932), акад. Степан Рудницький (1877–1937), проф. Валентин Садовський (1887–
1947), проф. Володимир Кубійович (1900–1985) та ін. О. Шаблій гідно представляє 
і творчо розвиває багато продуктивних наукових ідей названих учених у сучасних 
умовах самостійної України, постіндустріального та інформаційного суспільства. 
У багаточисельних публікаціях (монографії, статті, доповіді) учений розкрив 
європейський вишкіл і потенціал репресованої большевицьким режимом географічної 
науки (С. Рудницький, В. Ґеринович, О. Степанів, В. Садовський, Г. Величко та ін.). 
Його внесок у дослідження історії національної географії неоціненний.

Професор О. Шаблій своїми науковими ідеями і розробками суттєво прискорив 
розвиток сучасної суспільної географії і картографії. Йому належать ряд 
прогресивних ідей. Зокрема: ідея трьох типів об’єктів дослідження СГ (реальні, 
концептуальні та віртуальні); функціональна класифікація суспільно-географічних 
дисциплін; обґрунтування головної категорії СГ (геопросторова організація 
суспільства); класифікація природних ресурсів з урахуванням розмаїтих суспільних 
потреб; обґрунтування чотирьох типів законів і закономірностей СГ; ідея гнучкої 
географічної організації суспільства; ідея зміни парадигми геопросторової 
організації суспільства, зокрема виробничої сфери із впровадження ІТ-технологій 
особливо GRID-мережі та ін.

Більшість наукових ідей ученого прийняті науковою громадськістю України і 
використовуються у творчій діяльності. Останніми двома роками, особливо у зв’язку 
із відзначенням 200-ліття від народження Тараса Шевченка О. Шаблій присвятив 
увагу дослідженню нової межевої наукової дисципліни геософії (разом з своїм учнем 
Юрієм Кисельовим) та геопоетики. На керованій ним кафедрі ЛНУ ім. І. Франка 
розпочато дослідження нових перспективних напрямків – географічної імагології 
(доц. М. Р. Влах) та військової географії (доц. О. І. Вісьтак).

Два томи вибраних праць проф. О. І. Шаблія із суспільної географії та 
картографії підсумовують великий період дослідницької праці вченого. Він 
зустрічає своє 80-ліття у розквіті творчих сил. Попереду плани розвитку теорії, 
методології і методики суспільної географії, підготовка молодої зміни кандидатів 
і докторів географічних наук, створення організаційних структур географічного 
і картографічного профілю.

Надіємося, що науково-географічна громадськість схвалить видання творчих 
студій відомого ученого-географа, мистця і громадського діяча.

                                       Професор Ольга Заставецька



І. ПРОФЕСОР ОЛЕГ ШАБЛІЙ – УЧЕНИЙ І ПЕДАГОГ

1. Короткий життєпис*1

Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана 
Франка, доктор географічних наук, академік Академії Вищої школи України та 
Української екологічної академії, Почесний член Українського Географічного 
Товариства, дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка, завідувач кафедри 
економічної і соціальної географії Львівського університету Олег Шаблій побачив 
світ Божий 80 років тому – 14 листопада 1935 р. у хліборобській родині с. Курівці 
Зборівського району, що у центрі Тернопільщини.

У рідному селі, яке простяглося у вузькій долині р. Нестерівки – правої притоки 
Серета – на Західному Поділлі, пройшли його найкращі дитячі роки. Хоча вони випали 
на воєнне лихоліття. Тут він закінчив початкову школу. З 1947 р. одинадцятирічний 
хлопець переходить у семирічку сусіднього села Великого Глибочка, яке було 
районним центром. Щодня пішки п’ять кілометрів до школи, п’ять кілометрів додому, 
і так протягом трьох років навчання. Тоді дитяча душа наразилася на жорстокості 
большевицького окупанта, що кривавою рукою придушував збройний опір місцевого 
населення. Нічні облави, “добровільна”, з вивезенням і побоями селян, колективізація 
(а, по суті, руйнування традиційного укладу життя і перетворення хліборобів у 
кріпаків середини ХХ ст.), затягування старших школярів у комсомол, – все це 
витворювало у свідомості юнака внутрішній спротив до чужинця, що кирзаками 
витоптував галицьку землю і плював у її українську душу.

У таких суспільних умовах синові репресованого загрожувало виселення 
услід за батьком у Сибір. Тому не було сенсу залишатися у рідних місцях. У 
чотирнадцятирічному віці (1950 р.) він полишає домівку і подається у світи, хоч і 
не такі вже далекі. Першим пунктом на життєвих дорогах і перехрестях стало місто 
Бережани, що загніздилося на Золотій Липі серед опільських бучин та стрімких 
урвищ. А у Бережанах – педагогічне училище. 

* Друкується за: Вісьтак О. І. Професор Олег Шаблій – учений і педагог вищої школи (до 70-річчя 
від дня народження та 45-річчя наукової та педагогічної діяльності) / О. І. Вісьтак // Олег Шаблій. 
Біобібліографічний покажчик. – Львів, 2006. – С. 6–16.
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Ще навіть у 50-х роках тут жив дух Маркіяна Шашкевича, Богдана Лепкого і 
Дениса Січинського. Юнак зустрів добрих людей – учителів, вихователів і колег. 
Серед перших був колишній старшина УГА Андрій Баворівський – життєлюб, 
ерудит, музикант з широким філософським поглядом на життя. Він згуртував групу 
здібних хлопців і дівчат і розкрив їм привабливість, зовнішню і внутрішню красу 
народної та класичної музики. Більшість з них стали колегами і друзями О. Шаблія 
на усе життя. Серед них визначний фізик, професор Львівського університету, 
Микола Цаль; кандидат філологічних наук, що підготував докторську дисертацію 
і через місяць помер у Києві, Антін Залеський; організатор мистецької освіти 
і практики, довголітній директор Львівського коледжу ужиткового мистецтва 
імені Івана Труша – Богдан Коцай та ін. З ними учений підтримував дружні 
зв’язки протягом багатьох десятиріч. На жаль, М. Цаль, А. Залеський і Б. Коцай 
передчасно пішли у засвіти.

Навчався О. Шаблій у Бережанах лише на “відмінно” (як перед тим і опісля). 
Педучилище закінчив у 1954 р. З фахом учителя математики семирічної школи і 
з “червоним”, т. зв. п’ятипроцентним, дипломом подався у Львівський державний 
університет ім. І. Франка на фізичний факультет. Але тут чекало розчарування: 
йому відмовили у вступі без екзаменів з формулюванням “за браком місць”. 
Серед запропонованих на вибір трьох факультетів – юридичного, філологічного 
(слов’янська філологія) і географічного – вибрав останній, бо дуже любив … 
астрономію (на фізичний факультет його тягнула передусім астрофізика). З часом 
виявилося, що географія не менш цікава, ніж астрофізика. Треба лише проникнути 
у її душу – історію, теорію і методологію. Але це стане зрозумілим саме з часом. 
Навчання О. Шаблія в університеті припало на першу “відлигу” у суспільному 
житті Совєтського Союзу. Після мерзотних років сталінізму можна було ковтнути 
свіжого повітря. Промотором перемін в університеті став його ректор акад. Євген 
Лазаренко. Саме він прийняв абсольвента географічного факультету на роботу на 
кафедрі економічної географії.

Ще за рік до закінчення університету (1958 р.) О. Шаблій був залишений на 
цій кафедрі, якою завідував доцент (з 1971 р. професор) Опанас Ващенко. У 1961 р. 
останній став керівником дисертаційної роботи молодого ученого. Працюючи на 
посаді спочатку старшого лаборанта, а з 1962 р. – доцента (і викладача з 1964 р.), 
О. Шаблій навчається заочно в аспірантурі (1961–1965). У 1966 р. він захищає 
кандидатську дисертацію на тему “Лісопромисловий комплекс Українських 
Карпат (тенденції розвитку і структура)”. Її високо оцінили опоненти – доктор 
географічних наук Каленик Геренчук (зав. кафедри фізичної географії) та Степан 
Генсірук (тоді молодий доктор сільськогосподарських наук з Києва). Але тут 
же посипалися в парткоми, обкоми та в КҐБ анонімки від дуже “бдітєльних” 
недругів і процес проходження дисертації затримався на добрих десять місяців. 
“Закиди” підпільних опонентів зводилися до того, що О. Шаблій веде на лекціях 
і після них націоналістичні розмови. Цю “тезу” озвучив на закритих партійних 
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зборах університету 12 червня 1966 р. (якраз кілька днів після захисту дисертації) 
тодішній ректор Микола Максимович.

Почалася смуга утисків, принижень і замовчування. Та це не зламало духу 
молодого ученого. Він активно працює на викладацькій ниві (аж у 1969 р. – 
трьома роками пізніше стає доцентом). Пише статті, монографії, виступає на 
наукових конференціях. Коло його наукових інтересів помітно розширюється. 
Географо-лісовиробнича тематика поступово доповнюється агропромисловою, 
транспортною, рекреаційною. З часом настало узагальнення у вигляді наукової 
проблеми міжгалузевих територіальних комплексів. Це стало темою докторської 
дисертації, успішно захищеної у 1978 р. на Спеціалізованій раді Ленінградського 
університету. Тема докторської: “Міжгалузеві територіальні комплекси: проблеми 
теорії і методики дослідження”. Опонентами були академік Максим Паламарчук 
(Київ), професор Ніколай Аґафонов, професор Олег Літовка (обидва з тодішнього 
Ленінграду).

Все пройшло успішно. Але захист вже припав на період большевицько- 
комуністичного розгулу в Україні і особливо у Галичині. Як з рогу достатку 
посипалися у спецоргани доноси у політичній неблагонадійності новоспеченого 
доктора наук (“националист”, “сын изменника родины”). Все це стало “вагомим” 
чинником, щоб не присвоїти протягом десяти (!) років ученого звання професора. 
Аж під кінець “перестройки” ректорат і Учена рада Львівського університету, 
очолювані комуністичним ортодоксом Володимиром Чугайовим, “соізволілі” 
провести О. Шаблія на посаду професора (1988 р.), а потім і присвоїти звання 
професора.

Весь цей час учений успішно викладав на географічному та економічному 
факультетах  університету (на  останньому – з першого дня його створення 
у 1966 р.). Десь у кінці 60-х років ХХ ст. він ініціює активне впровадження у 
навчальний і науковий процес математичних методів і моделей, впроваджує 
викладання спецкурсу “Математичні методи в економічній географії”, організовує 
у Карпатах третю всесоюзну літню математичну школу (1968 р.), пише і видає 
перший в Україні підручник українською мовою.

З приводу останнього був навіть такий курйоз. Коли університетське партійно- 
адміністративне начальство дізналося про можливу появу цього підручника 
(та ще з грифом Міносвіти УРСР), воно звернулося до директора видавництва 
зняти з плану видання. Останній вміло препарував “просьбу” такою відповіддю: 
“Добре. Але ви компенсуйте нам витрати підготовки (на той час була уже верстка 
посібника. – О. В.) і дайте з цього приводу письмове звернення”. Зрозуміло, що 
цього не сталося. А сталося те, що цей посібник поширився не лише по нашій 
тоді республіці, але й став використовуватися у Росії, Білорусії, Прибалтиці. Він 
витримав ще одне видання у 1994 р.

У “славні” вісімдесяті застійливі роки ХХ ст. наукова творчість доктора наук 
О. Шаблія пульсувала досить інтенсивно. Він організовує госпдоговірні роботи 
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на рідній кафедрі, готує і видає три шкільно-краєзнавчі атласи (Львівської, Івано- 
Франківської та Закарпатської областей), працює над створенням великих атласів 
господарських комплексів двох областей (Івано-Франківської  та  Львівської) та 
м. Львова тощо. Нині під його керівництвом “Комплексний атлас Львова” готується 
до друку1.

Але саме тоді, у 70–80-х роках, з надзвичайною силою проявився науково- 
теоретичний потенціал ученого. Крім розробки концепції міжгалузевих тери- 
торіальних комплексів, він висуває ідею закону геопросторової інтеґрації 
виробництва, вперше систематизує закони і закономірності його територіальної 
організації (1983 р.), обґрунтовує принцип нестрогого входження реальних терито- 
ріальних систем у системи вищого рівня (1984 р.), висуває ідею про так звану 
гнучку територіальну організацію виробництва, розробляє структуру загальної 
екологічної науки, вводить у вжиток категорії реґіональної економіко-екологічної 
ситуації і проблеми та обґрунтовує географічні імперативи екологічної діяльності 
(останні разом з доц. Маркіяном Мальським), висуває гіпотезу аридизації Західного 
реґіону України та ін.

Проте талант науковця найповніше розкрився в останні двадцять п’ять років, 
коли Україна виборола незалежність. Проф. О. Шаблій стає завідувачем кафедри 
економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені 
Івана Франка. За цей час він створив більше, ніж в усі попередні десятиліття. 
Науковою темою кафедри визначено “Економіко-, соціально- і політико-географічні 
проблеми західноукраїнського прикордоння”. Поряд з традиційним, економіко- 
географічним стали розвиватися демо-соціально-географічний і політико-
географічний, світознавчий і країнознавчий напрямки. Особливого розвитку 
набули історико-географічні дослідження самого ученого і його учнів – М. Влах, 
І. Ровенчака, О. Вісьтак. У науковий обіг увійшли проскрибовані большевицькою 
владою імена визначних українських учених – акад. Степана Рудницького,  
проф. Володимира Кубійовича, Олени Степанів, Валентина Садовського, Антона 
Синявського та ін. У Тернополі почав виходити з 1990 р. всеукраїнський часопис 
“Історія української географії”, де О. Шаблій став шеф-редактором. Було 
організовано всеукраїнські і міжнародні конференції та симпозіуми, присвячені 
актуальним проблемам географічної науки (1994 р.), історії української географії 
і картографії (1995 р.), актуальним проблемам географічного українознавства на 
зламі тисячоліть (2000 р.), 60- і 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії 
Львівського національного університету імені Івана Франка (2005 р., 2015 р.) та ін.

Фундаментальною працею, яка є великою мірою підсумковою, стала книга 
проф. О. Шаблія “Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії” (2001). 
Найважливіші наукові ідеї і розробки у ній і наступній книзі “Основи загальної 
суспільної географії” (2003 р.), а також в окремих публікаціях останніх років – це:  

1 Це було написано у 2006 р. Твір “Львів. Комплексний атлас” вийшов друком у 2012 р. (О. Ш.)
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наукове обґрунтування ланцюга понять загального об’єкта – предмета – конкретних 
об’єктів – змісту суспільної географії; гіпотеза існування трьох гносеологічних 
типів об’єктів дослідження нашої науки – реальних, концептуальних і віртуальних; 
категорія “територія”, “територіальна організація”, “територіальний потенціал” 
як науковий конструкт; класифікація наукових проблем СГ, її наукових теорій 
і  концепцій, методів досліджень, природно-ресурсного потенціалу; нове 
трактування категорії “продуктивні сили”; наукова періодизація розвитку 
української суспільної географії, розроблення поняттєво-термінологічної системи 
“історія української СГ” (разом з О. Вісьтак); обґрунтування місця і ролі Львівської 
суспільно-географічної школи та ін.

Професор О. Шаблій визначний українознавець. Він вперше розкрив 
географічну сутність українознавчих студій. Здається, кращого визначення, як це є 
у О. Шаблія, не знайдеш. “Українознавство, – пише він, – це широка сфера наукових 
досліджень, об’єктом яких є український етнос, нація, земля і територія, держава 
в їх багатосторонніх виявах, прикметах, зв’язках і опосередкуваннях” (1997 р.). 
Він установив три історичні етапи становлення і розвитку українознавства, в 
т. ч. географічного. Це: сумативний, міждисциплінарний та інтеґративний. У 
географічному українознавстві він вперше визначив шість груп наукових проблем: 
геоекологічні, геодемографічні, геокультурні, геосоціальні, геоекономічні та 
геополітичні. Окремо виділені проблеми, пов’язані з дослідженням історії україн- 
ської географії. Підтримку багатьох учених знайшла шестичленна суспільно- 
географічна реґіоналізація України (1994 р.).

Ще у 1994 р. учений обґрунтував принцип україноцентризму у дослідженні    
і викладанні суспільної географії. У наступні роки він виступив з науковими 
доповідями, у пресі і з заявами про необхідність декомунізації суспільної географії і 
особливо усунення з географічної карти України назв, що відображають її колишній 
колоніальний статус. Стараннями О. Шаблія, його ініціативами зумовлена поява 
у Львові меморіальних таблиць В. Кубійовича (2002 р.) та О. Степанів (2003 р.), 
установлення спочатку каменя, а у близькому майбутньому (весною 2006 р.) 
пам’ятника В. Кубійовичу1. Не говоримо тут про організацію видання серії книг 
“Постаті українського землезнання”2, видання часопису “ІУГ”3 чи збірок праць 
визначних українських географів.

Як ніхто інший, проф. О. Шаблій усвідомив необхідність підготовки і видання 
нових україномовних навчальних підручників і посібників. За період 1999–2005 рр. 
ним і співробітниками кафедри видано понад 20 таких творів, в т. ч. близько 
половини з грифом Міносвіти і науки України. Зокрема, за його авторством вийшло 
друге видання у 1994 р. підручника “Математичні методи в соціально-економічній 

1 Цю ініціативу не вдалося реалізувати досі (О. Ш.).
2 До 2015 р. вийшло 14 томів цього проекту (О. Ш.).
3 До 2015 р. вийшло 30 випусків часопису (О. Ш.).



ПРОФЕСОР ОЛЕГ ШАБЛІЙ – УЧЕНИЙ І ПЕДАГОГ12

географії”, три видання навчального посібника “Соціально-економічна географія 
України” (1994, 1995, 2000 рр.), “Основи загальної суспільної географії” (2003 р.). У 
2004 році було опубліковано перекладний підручник з грифом Міносвіти і науки 
України американських учених Г. де Блія, П. Муллера “Географія: світи, реґіони, 
концепти”, де О. Шаблій є автором великого (70 сторінок) розділу “Україна” і 
відповідальним редактором. Книга отримала перше місце у загальноукраїнському 
конкурсі нових видань 2004 року за номінацією “Енциклопедичні і довідкові 
видання”.

У цей період О. Шаблій викладає три головних курси на географічному 
факультеті: “Основи суспільної географії”, “Математичні методи в соціально- 
економічній географії” та “Основні проблеми суспільної географії”; він розробив 
нові навчальні програми для них; створив нову програму для вступників до 
аспірантури за спеціальністю “Економічна і соціальна географія”; був співавтором 
міністерської програми кандидатського мінімуму; організував  розроблення нових 
навчальних планів зі спеціальності “Економічна і соціальна географія” і створення 
нових, сучасних програм з дисциплін, які викладають на його кафедрі.

Проф. О. Шаблій постійно був і залишається активним у науково-організаційній 
діяльності. Крім керівництва кафедрою економічної і соціальної географії, він 
очолює Географічну комісію Наукового Товариства ім. Шевченка, є заступником 
Голови НТШ в Україні, довгий час був головою Львівського відділу Українського 
Географічного Товариства, очолює Географічне відділення Малої Академії наук. 
Він – член редколегій декількох часописів: “Історія української географії” (шеф- 
редактор, Тернопіль), “Український географічний журнал” (Київ), “Реґіональна 
економіка” (Львів), “Часопис соціально-економічної географії” (Харків); член 
Оргкомітетів багатьох загальноукраїнських і міжнародних наукових форумів, на 
яких виступає з доповідями з актуальних теоретичних, методологічних, історичних 
та методичних проблем суспільної географії і картографії. Багато років учений був 
членом Науково-методичної ради Міносвіти СРСР з вищої географічної освіти. 
Згідно Указу Президента України тепер він є членом Редакційної Ради з підготовки 
і видання “Національного атласу Україна” (2001 р.).

Нині професор О. Шаблій – визнаний лідер Львівської суспільно-географічної 
школи, яка у 2015 р. відзначить своє 120-ліття. Ця школа започаткована 
українськими географами Григорієм Величком і Степаном Рудницьким до Першої 
світової війни. Вона отримала розвиток у 20–30-х роках у працях Володимира 
Ґериновича, Володимира Кубійовича, Володимира Огоновського та Олени Степанів, 
а у повоєнний час – у працях проф. Опанаса Ващенка, акад. Максима Паламарчука, 
проф. Миколи Шрага, Федора Заставного, Богдана Яремчишина, Миколи Пістуна, 
Олександра Топчієва, Степана Іщука та ін.

Усі члени керованої проф. О. Шаблієм кафедри економічної і соціальної 
географії – М. Білецький, О. Вісьтак, М. Влах, В. Грицевич, І. Гудзеляк, М. Книш, 
С. Кузик, В. Стецький, Я. Івах, І. Ровенчак, І. Ванда, Л. Котик є його учнями, 
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які працюють у близько десятьох напрямках сучасної суспільно-географічної 
науки. Учні і послідовники О. Шаблія розвивають його ідеї на інших кафедрах 
Львівського університету (проф. М. Мальський, доценти М. Мальська, Ю. Занько, 
М. Мацях, І. Зінько), Львівської комерційної академії (Б. Заблоцький), в Інституті 
реґіональних досліджень (д. е. н. Василь Кравців, Любов Шевчук, Уляна Садова, 
Світлана Шульц, Петро Жук), Тернопільському педуніверситеті ім. В. Гнатюка 
(проф. Ольга Заставецька, доц. Ярослав Мариняк, Ігор Дітчук), Тернопільській 
академії народного господарства (проф. Євген Качан), Волинському педуніверситеті 
імені Лесі Українки (проф. Петро Луцишин – нині покійний) та ін.

Суттєво розширився спектр міжнародних наукових контактів ученого. 
Якщо до 2000 р. творчі зв’язки пролягали лише у східному напрямі (Москва, 
Санкт-Петербург, Перм, Казань, Душанбе, Іркутськ та ін.), то тепер сформувався 
їх західний вектор. О. Шаблій є професором-гостем Українського Вільного 
Університету у Мюнхені (Німеччина). Започатковано тісні стосунки з українськими 
географами, економістами та істориками з діаспори (проф. Аркадієм Жуковським 
з Парижа, проф. Володимиром Бандерою з Філадельфії, Ігорем Стебельським 
із Віндзора у Канаді, проф. Василем Веригою з Торонто, проф. Романом 
Дражньовським з Мілвокі (США))1. У результаті співробітництва з’являються 
праці з географічного українознавства, публікуються видання викреслених з 
історії національної географії учених-географів (С. Рудницького, В. Кубійовича, 
О. Степанів, В. Садовського, М. Дольницького та ін.).

Особливо плідними стали зв’язки з польськими ученими Любліна (проф. Яном 
Ернстом, Людвіґом Мазуркевичем, Єжи Мосьцібродою), Кракова (проф. Збіґнєвом 
Зьолою, Броніславом Ґужем), Слупська (проф. Еуґеніушем Ридзом)2 та ін. Спільна 
праця з географами Австрії (проф. Петер Йордан та ін.) дала у результаті карту 
рекреаційного потенціалу Центрально-Східної Європи. 

Проф. О. Шаблій бере участь у роботі міжнародних конференцій та інституцій 
як доповідач, дослідник, референт: Уппсала (Швеція, 1992 р.), Париж, Сарсель 
(Франція, 1994 р.), Праґа (1994 р.), Мюнхен (1994 р.), Братислава (1996 р.), 
Вашинґтон, Нью-Йорк, Торонто (1999 р.), Варшава (1998 р.), Краків (1998 р.), Люблін 
(багаторазово), Вроцлав (1995 р.), Відень (2005 р.) та ін. Кафедра економічної і 
соціальної географії Львівського національного університету у 1990–2005 рр. стала 
фокусом, де схрестилися міжнародні науково-географічні потоки європейського 
й американського континентів.

Цьому великою мірою сприяє інтерес проф. Олега Шаблія до чужих мов. Ще 
з студентських років він самостійно вивчав польську і чеську. Потім у 70–80-ті 
роки ХХ ст. працює референтом всесоюзного інформаційного “Реферативного 
журнала”, реферуючи географічні статті з польської, чеської і словацької. А вже у 

1 До 2015 р. ці зв’язки розвивалися і укріплювалися.
2 До 2015 р. сюди додалися зв’язки з доц. Томашем Михальським з Ґданська (О. Ш.).
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90-ті роки і тепер вільно спілкується цими мовами з науковими представниками 
університетів цих країн. У зрілому віці професор захопився англійською, що звело 
майже до нуля мовний бар’єр у ділових контактах з ученими Європи і Америки.

Нині в Україні, напевно, немає ученого продуктивнішого за ідеями і науковими 
здобутками у ділянці суспільної географії, ніж проф. Олег Шаблій. Вражає 
розмаїття наукових напрямків та аспектів, охоплених його творчим потенціалом. 
Науковий доробок самого ученого становить понад 4001 праць різного спрямування 
і обсягу. Тут близько 24 монографій, 12 навчальних підручників і посібників, 
8 атласів і карт2; проф. О. Шаблій був науковим рецензентом і редактором близько 
70 праць інших учених і колективів. Він підготував 16 кандидатів і двох докторів 
географічних наук3. У понад 50 учених був опонентом на захисті їх кандидатських 
і докторських дисертацій. Працював і працює експертом Спеціалізованих рад у 
Львівському та Київському університетах, Львівському сільськогосподарському 
інституті, Інституті географії НАН України (Київ), Інституті реґіональних 
досліджень (Львів). У 2009 р. призначений головою Спеціалізованої ради із захисту 
докторських дисертацій.

Захоплення (хобі, гобі) проф. Олега Шаблія, відомі широкому загалу в 60–70- ті 
роки – музика і малярство (особливо останнє), тепер якось непомітно відійшли 
у тінь. Старше покоління пам’ятає доцента Шаблія як музику в студентському  
ансамблі “Черемош”, володаря “найбільшої скрипки” – контрабаса у симфонічному 
оркестрі рідного університету. А  перед  тим  були баян і акордеон, мало не усі 
струнні щипкові інструменти. Навчаючись у Бережанському педучилищі, його 
випускник здобув неформальну середню музичну освіту.

А вже у Львові, особливо під час праці на географічному факультеті, О. Шаблій 
у хвилини відпочинку не раз брався за перо, туш, олійні чи акварельні фарби. Тоді 
з-під його вправної руки виходили дружні (і не зовсім!) шаржі, обкладинки книг 
(зауважимо, що мало не усі обкладинки книг ученого були зроблені ним самим 
чи художниками за його ескізами або з урахуванням його пропозицій), емблеми  
і значки (сучасна емблема кафедри – це теж робота нашого професора), нарешті, 
пейзажі. Особливо полюбляє учений-художник малювати краєвиди з історичними 
та культовими пам’ятками. Про свої художні уподобання вчений видав книгу 
“У пошуках краси: тривоги і розради” (2015 р.).

Своє 80-річчя професор О. Шаблій зустрів у розквіті творчих сил.

Доцент Олександра Вісьтак

1 Тепер понад 550 праць.
2 Тепер це становить 32 монографії, 13 навчальних посібників і підручників, 6 атласів і карт (без 

повторних видань). Тобто понад 50 різного виду книжкових публікацій.
3 До 2015 р. підготовлено 20 кандидатів і 5 докторів наук.
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2. Головні дати життя і творчості*1

1935 р.,
14 листопада

– народився у с. Курівці Зборівського р-ну Тернопільської обл.

1942 р. – пішов до І класу Курівецької народної школи
1947 р. – перевівся до V класу Великоглибочоцької неповносередньої школи 

на Тернопільщині
1950–1954 рр. – навчався у Бережанському педагогічному училищі на Тернопільщині

1954–1959 рр. – навчався на географічному факультеті Львівського державного 
університету ім. Івана Франка

1957 р. – перша наукова розвідка під керівництвом доцента Ф. Д. Заставного 
про воднотранспортні проблеми заходу України (не опублікована)

1958 р. – перша публікація на матеріалах археологічних досліджень під 
керівництвом д-ра іст. наук Володимира Барана

1958–1962 рр. – працює старшим лаборантом кафедри економічної географії 
Львівського держуніверситету ім. Івана Франка

1961–1965 рр. – аспірант (без відриву від виробництва) кафедри економічної 
географії Львівського держуніверситету ім. Івана Франка

1962–1968 рр. – виконує обов’язки доцента і працює викладачем кафедри еконо-
мічної географії Львівського держуніверситету ім. Івана Франка

1964 р. – учасник І з’їзду Географічного товариства України (Київ)
1964 р. – учасник ІV з’їзду Географічного товариства СРСР (Москва)
1966 р. – захистив у Львові дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата 

географічних наук на тему “Лісопромисловий комплекс Українських 
Карпат (тенденції розвитку і структура)”

1968 р. – організатор всесоюзної школи “Математика в географії” (Карпати)
1969 р. – присвоєно звання доцента кафедри економічної географії Львів-

ського держуніверситету ім. Івана Франка
1969–1988 рр. – доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського 

державного університету ім. Івана Франка
1970 р. – делегат ІІ з’їзду Географічного товариства України (Львів)
1970 р. – делегат V з’їзду Географічного товариства СРСР (Ленінград)

* Друкується за: Вісьтак О. І. Професор Олег Шаблій – учений і педагог вищої школи (до 70-річчя 
від дня народження та 45-річчя наукової та педагогічної діяльності) / О. І. Вісьтак // Олег Шаблій. 
Біобібліографічний покажчик. – Львів, 2006. – С. 17–22; (із 2006 р. з доповненнями).
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1975 р. – делегат Конгресу Міжнародного географічного Союзу (Москва)

1975 р. – делегат VI з’їзду Географічного товариства СРСР (Тбілісі)
1978 р. – захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора геог-

рафічних наук на Спеціалізованій раді Санкт-Петербурзького 
університету на тему “Міжгалузеві територіальні комплекси 
(проблеми теорії і методики дослідження)”

1980–1990 рр. – працює вченим секретарем Львівського відділу Українського 
географічного товариства

1980 р. – став головою географічного відділення Малої Академії наук при 
ЗНЦ НАН України (працює до сьогодні)

1980 р. – делегат IV з’їзду Географічного товариства України (Луганськ)

1980 р. – делегат VII з’їзд у Географічного товариства СРСР (Фрунзе)

1984–1995 рр. – член редколегії наукового збірника “Економічна географія” (Київ)

1985 р. – делегат V з’їзду Географічного товариства України (Сімферополь)

1985 р. – делегат VIII з’їзду Географічного товариства СРСР (Київ)

1985 р. – створив “Атлас господарського комплексу Івано-Франківської 
області”, який відзначений Державним комітетом СРСР з народної 
освіти та центральним комітетом профспілок праців-ників освіти, 
вищої школи і наукових закладів

1987–1993 рр. – консультант “Географічної Енциклопедії України”

1988 р. – член редколегії “Вісника Львівського університету. Серія 
географічна”

1988 р. – призначений на посаду професора кафедри економічної і 
соціальної географії

1990 р. – обраний головою Географічної комісії НТШ

1990 р. – обраний звичайним членом Наукового товариства ім. Шевченка 
(Львів)

1990 р.,
1 червня

– обраний завідувачем кафедри економічної і соціальної географії 
Львівського національного університету ім. Івана Франка

1990–1995 рр. – Голова Львівського відділу Українського географічного товариства

1990 р. – делегат VI з’їзду Географічного товариства України (Одеса)

1990 р. – делегат ІХ з’їзду Географічного товариства СРСР (Казань)

1991 р. – член Львівської Обласної Ради Миру
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1992 р. – член редколегії “Українського Географічного Журналу” (до 2013)
1992 р. – запропонував перейменувати Географічне товариство УРСР на 

Українське географічне товариство. Ідею підтримала всеукраїн-
ська конференція товариства у м. Рівному

1992 р. – нагороджений почесним значком “Відмінник освіти України”
1992–1993 рр. – дослідження життя і творчості фундатора української модерної 

географії академіка Степана Рудницького
1993 р. – обраний дійсним членом Української екологічної академії

1993 р. – обраний дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка 
(Львів)

1994 р. – член Економічної Ради Львівської облдержадміністрації

1994–1995 рр. – професор-гість Українського Вільного Університету (Мюнхен, 
Німеччина)

1994 р. – дослідження життя, наукової і науково-організаційної діяльності 
проф. В. Кубійовича за його архівами у м. Сарселі біля Парижа

1994 р. – учасник конференції Міжнародного географічного союзу (Праґа)

1995 р. – делегат VII з’їзду Українського географічного товариства (Київ)
1995 р. – обраний почесним членом Українського географічного товариства 

(рішення VII з’їзду УГТ)
1995 р. – Член Національної Ради з географічних назв

1996 р. – обраний академіком АН Вищої школи України

1996 р. – член редколегії всеукраїнського часопису “Регіональна економіка” 
(Львів, ІРД НАН України)

1997 р. – присвоєно звання Лауреата нагороди Ярослава Мудрого АН Вищої 
школи України

1997 р. – участь у виготовленні і посвяті меморіальної таблиці фундаторові 
національної географії академіку Степанові Рудницькому

1997 р. – член Вченої ради Львівського університету
1998 р. – член комісії з розроблення концепції перспективного розвитку 

Львова
1998 р. – Присвоєння звання кращого професора-науковця м. Львова 

(відзначений Львівською міською радою та Західним науковим 
центром АН Вищої школи України за вагомий внесок у розвиток 
м. Львова, наукові та навчальні успіхи в галузі гуманітарних наук)

1999 р. – стажування у Вашинґтонському університеті ім. Дж. Вашинґтона
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2000 р. – організація міжнародної наукової конференції “Актуальні проб-
леми географічного українознавства”, присвяченої 100-річчю від 
дня народження проф. Володимира Кубійовича

2000 р. – організатор і шеф-редактор нового всеукраїнського часопису 
“Історія української географії” (Тернопіль)

2000 р. – нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки 
України

2000 р. – делегат VIII з’їзду Українського географічного товариства (Луцьк)

2001 р. – згідно Указу президента України стає членом Редакційної ради 
“Національного атласу України”

2001 р.,
10 жовтня

– Вчена рада Львівського національного університету ім. І. Франка 
присвоїла почесне звання Заслуженого професора ЛНУ ім. Івана 
Франка (за особливі заслуги у розвитку науки і освіти, підготовку 
наукових кадрів вищої кваліфікації, довголітню науково-педагогічну 
та громадську діяльність в університеті)

2002 р. – обраний заступником голови Наукового Товариства ім. Шевченка 
у Львові (переобраний у 2005, 2008, 2011, 2013 р.)

2002 р. – участь у виготовленні і посвяті меморіальної таблиці визначному 
українському географу і картографу, професору Володимирові 
Кубійовичу (Львів, вул. Листопадового чину, 10)

2002 р. – видав книгу “Доктор географії Іван Тесля” (Львів, Видавничий 
центр ЛНУ ім. І. Франка, 272 с.)

2003 р. – нагороджений Грамотою ЛОДА за успіхи у діяльності НТШ
2003 р. – переобраний на завідувача кафедри економічної і соціальної 

географії ЛНУ ім. Івана Франка на період до 2010 р.
2004 р. – переможець конкурсу “Науковець Університету 2004 року”
2004 р. – видання перекладної книги американських географів Г. де Блія, 

П. Муллера “Географія: світи, регіони, концепти” (відповідальний 
редактор і автор розділу “Україна”). Перше місце у номінації 
“Енциклопедичні і довідкові видання” на всеукраїнському конкурсі 
(Київ, 2005 р.)

2004 р. – публікація книги “Львівська суспільно-географічна школа” (до 60-
ччя кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ імені Івана 
Франка)

2005 р. – організатор міжнародного наукового семінару “Львівська 
суспільно-географічна школа” (Львів, 19–20 травня 2005 р.)

2005 р. – стажування в Інституті Східної і Південно-Східної Європи у Відні 
(Австрія)
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2005 р. – член редколегії всеукраїнського журналу “Часопис соціально-
економічної географії” (Харків), “Український географічний 
журнал” (Київ), “Вісник НТШ” (Львів), “Економіка в школі” 
(Київ), “Вісник Львівського університету. Географія” (Львів), 
“Регіональна економіки” (Львів)

2006 р. – працював над картами Комплексного атласа Львова
2006 р. – опонент на захисті семи дисертацій, в т. ч. п’яти докторських: 

Н. Коцан, В. Круля, С. Сонька, К. Нємця, К. Мезенцева
2006 р.,
19 жовтня

– участь у міжнародній конференції у Любліні (Польща) на тему 
“Співпраця університетів: підтримуваний розвиток регіонів”. 
Виступив з доповіддю

2006 р. – розробив і видав карту “Львів – місто Івана Франка” до 150-ліття 
від народження письменника

2006 р. – домігся відкриття на кафедрі двох спеціалізацій: економічна 
географія і геоекономіка та політична географія та геополітика

2006 р.,
20 грудня

– презентація книги “Професор Володимир Кубійович” із проекту 
“Постаті українського землезнання”

2007 р. – видав книгу “Академік Степан Рудницький” із проекту “Постаті 
українського землезнання” (Львів, Видавничий центр ЛНУ 
ім. І. Франка, 408 с.)

2007 р. – участь у відзначенні 130-ліття акад. С. Рудницького у Тернополі 
(19–20. IV), Києві (26.XI) і Львові (12.XII). Виступив з доповідями

2007 р. – книга “Географія: світи, регіони концепти” авторства Г. де Блій, 
П. Муллер, О. Шаблій (С. 12–15, 128–203) висунута на здобуття 
Державної премії України

2007 р.,
1 вересня

– призначений науковим керівником теми по ДКНТ

2007 р. – почав збирати матеріали для написання книги “Село на золотому 
Поділлі”

2008 р. – видав книгу “Професор Володимир Ґеринович” із проекту 
“Постаті українського землезнання”. Організував науковий семі-
нар з її обговорення. З доповідями виступили:  проф. О. І. Шаблій, 
доц. О. І. Вісьтак, асп. А. В. Менделюк. Споминами поділилися 
внуки ученого Олександр та Лариса

2008 р.,
12 вересня

– виступив на презентації “Національного атласа України” на XV 
Форумі видавців України (Львів)

2008 р. – підготував і надіслав від імені НТШ офіційного листа до мера 
Львова А. І. Садового з пропозицією зведення у Львові пам’ятника 
автору музики державного гімну України Михайлові Вербицькому



ПРОФЕСОР ОЛЕГ ШАБЛІЙ – УЧЕНИЙ І ПЕДАГОГ20

2008 р. – організував всеукраїнський науковий семінар до 100-ліття від 
народження проф. О. Т. Ващенка. Виступив з доповіддю

2009 р.         
29 жовтня

– офіційне опонування на захисті докторської дисертації П. О. Сухо-
го на тему “Формування та розвиток агро-продовольчого комплек-
су Карпатського регіону (суспільно-географічний аналіз)” (Київ)

2009 р. – призначений головою Спеціалізованої ради із захисту докторських 
дисертаційних робіт

2009 р. – працював над збиранням матеріалів для книги про рідне село. В 
Архіві Інституту етнографії і мистецтвознавства виявив оригі-
нали пісень с. Курівці, записані на фонограф фольклористом 
Осипом Роздольським у 1902 р.

2009 р. – інтенсивно працював над великим комплексним атласом Львова
2010 р.          
23 червня

– офіційний опонент на захисті докторської дисертації М. О. Бара-
новського “Сільські депресивні території країни: теоретико-
методологічні суспільно-географічного дослідження”, Київ.

2010 р. – участь у Четвертій міжнародній науковій конференції “Історія 
української географії і картографії”, до 110-річчя від народження 
професора Володимира Кубійовича (Тернопіль, 18–19.11.2010)

2010 р. – захист керованих О. І. Шаблієм кандидатських дисертацій 
І. Р. Рудакевичем (30.03.2010 р.), О. І. Мамчур (24.06.2010 р.), 
М. Ю. Шевчишеним (28.10.2010)

2010 р. – захист за консультацією О. І. Шаблія докторської дисертації 
Іваном Ровенчаком на тему “Географія культури: проблеми теорії, 
методології та методів дослідження” (Львів, 19 березня 2010)

2010 р. – польський географ (Ґданський університет) доц. Томаш Міхальскі 
видав науковий збірник “Selected aspects of transformation in 
countries of Сentral and Сentral-Еastern Europe” на відзначення 
70-річчя проф. О. І. Шаблія

2010 р. – учасник і оганізатор наукової конференції до 110-ліття від 
народження проф. В. Кубійовича (Тернопіль, Львів)

2011 р. – опонування на захисті докторської дисертації В. Н. Смаль “Транс-
формація національних комплексів країн Європейського Союзу” 
(Київ, 26 грудня 2011 р.)

2011 р. – керував виконанням наукової теми ДКНТ під назвою “Проблеми 
екологічної, соціальної, демографічної та економічної безпеки 
території Українських Карпат”

2012 р. – організація і участь у науковій регіональній конференції з проблем 
львовознавства (до 120-річчя Олени Степанів, 20 грудня 2012). 
Висунуто ідею “віртуального Львова”
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2012 р. – видання книги “Доктор географії Григорій Величко” (342 с.) із 
проекту “Постаті українського землезнання”

2012 р. – видання фундаментального твору “Львів. Комплексний атлас” 
(відповідальний редактор і співавтор)

2012 р. – друге видання підручника з грифом МОН України “Основи 
суспільної географії” (296 с.)

2012 р. – на XX Форумі видавців України (Львів, 13.IX) праця “Львів. 
Комплексний атлас” увійшла у першу п’ятірку публікацій (386 
балів). Відповідальний розробник О. І. Шаблій нагороджений 
мером Львова А. Садовим почесним дипломом

2012 р.,
1 грудня

– нагороджений медаллю князя Костянтина Острозького (м. Терно-
піль)

2012 р. – участь у виготовленні і посвяті меморіальної таблиці Олени 
Степанів (20. XII, Львів)

2013 р. – двоє “підопічних”: Ю. О. Кисельов (м. Луганськ) і П. І. Штойко (м. 
Львів) захистили докторські дисертації

2013 р. – виступ на міжнародній науковій конференції до 130-ліття геогра-
фічного факультету ЛНУ з доповіддю про геопросторову органі-
зацію суспільства в інформаційну епоху

2014 р. – видання книги із проекту “Постаті українського землезнання” 
“Доктор географії Володимир Огоновський” (394 с.)

2014 р.
травень

– виступ на Міжнародному науковому конгресі “Апостол правди 
і науки” з доповіддю “До основ геопоетики (на підставі текстів 
Т. Шевченка”, Львів) (з нагоди 200-ття Т. Г. Шевченка)

2014 р.
19–21 квітня

– співголова організаційного комітету Всеукраїнської науково- 
практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів 
“Україна і світ: суспільно-географічні виміри”, присвяченої  
200-літтю від дня народження Т. Г. Шевченка

2014 р. – публікація праці “Геопоетика Тараса Шевченка” // Історія української 
географії. – Випуски 29–30. – Тернопіль, 2014. – С. 8–17.

2015 р. – видання монографії “У пошуках краси: тривоги і розради” (326 с.)
2015 р.
13–27 вересня

– співорганізатор проведення Міжнародного студентського німе-
цько-польсько-українського виїзного семінару вздовж шляху “Via 
regia” “Прикордонні й транскордонні відносини між людьми, 
товарами і культурами та знаннями”. Виступив з доповіддю 
“Геополітичні виклики України”

2015 р
13 листопада

– відкриття в Національній науковій бібліотеці ім. В. Стефаника 
персональної виставки наукових праць, присвяченої 80-літтю від 
народження ученого.
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2015 р. 
19–20 
листопада

– проведення Всеукраїнської наукової конференції з участю 
закордонних учених “Львівська суспільно-географічна школа: 
історія, теорія, українознавчі студії”. Доповідь: “Львівська 
суспільно-географічна школа: дискусійні питання зародження та 
становлення і сучасні проблеми розвитку”

2016 р.
22 січня

– Указом Президента України (№ 18/2016) П. О. Порошенка з нагоди 
Дня Соборності присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки 
і техніки України

3. Напрямки науково-дослідної діяльності*1

Дослідження теоретичних проблем суспільної географії. Серед суспільно- 
географічних проблем, які активно досліджує проф. О. Шаблій, є такі: проблема 
об’єкта, предмета і змісту СГ, структури і функцій науки, її поняттєво- 
термінологічних систем, законів та закономірностей.

Дослідження об’єкта і предмета науки є центральним у будь-якій сфері 
наукового знання. У низці праць ученого ці проблеми знаходять своє обґрунтування 
і розв’язання. Зокрема, у радянський час категорично стверджувалося, що об’єкт 
суспільної географії – це продуктивні сили чи виробництво як єдність продуктивних 
сил і виробничих відносин. Це був т. зв. формаційний підхід до визначення об’єкта 
науки. Зараз на зміну йому приходить цивілізаційний чи діяльнісний підхід.

На думку проф. О. Шаблія, якщо об’єктом суспільної географії (СГ) вважати 
суспільство, то його слід вивчати у розрізі суспільних сфер: демографічної, 
соціальної, економічної, екологічної, духовної, або такої функціональної якості 
суспільства як людська життєдіяльність1.2 Автор зміщує акцент із  раніше 
досліджуваної економічної сфери, що відповідало духу економічного детермінізму, 
на власне людську. Людська життєдіяльність охоплює усі суспільні сфери і 
проявляється у різних іпостасіях: відтворювальної, трудової, споживальної, 
соціоприродної та екістичної (розселенської) та ін. Всі вони найтісніше пов’язані 
між собою. Завдання СГ – не лише дослідити географічні особливості окремих 
сфер чи видів життєдіяльності, але й здійснити їх географічний синтез.

Саме цей синтез, на думку вченого, відображається у предметі дослідження. 
У своїх працях О. Шаблій визначає предмет науки як певну сторону її об’єкта – 

* Друкується за: Напрямки наукової діяльності [проф. О. І. Шаблій] / Олег Шаблій. Біобібліографічний 
покажчик. – Львів, 2006. – С. 23–44 (з доповненнями).

1 Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. – Львів: 
Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – С. 20.
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його властивості, риси, відношення, процеси1. Предметом СГ вчений вважає гео- 
просторову організацію суспільства в цілому чи його окремих частин (сфер чи 
видів людської життєдіяльності). Геопросторова організація суспільства (ГОС) 
є, на думку вченого, головною категорією суспільної географії.

Автор обґрунтовує чотири пізнавальних зрізи ГОС: а) взаєморозташування 
об’єктів у двохвимірному (тепер – трьохвимірному) просторі земної поверхні;  
б) наявність речовинних, енергетичних, інформаційних і людських просторових 
зв’язків між цими об’єктами; в) існування територіальних суспільних утворень 
(структур, формувань, систем); г) функціонування цих утворень, тобто зміна їх 
станів у часі і наявність геопросторового регулювання.

У низці робіт вчений обґрунтовує наявність у СГ поруч із загальним 
об’єктом і предметом також конкретних об’єктів дослідження. Ними є форми 
геопросторової організації суспільства чи його окремих сфер і видів діяльності. 
В економічній географії такими формами є передусім національний комплекс і 
світове господарство. А всередині країни – економічна зона, економічний район, 
економічний вузол та економічний центр і пункт. Обґрунтовано форми ГОС у 
інших галузях СГ – політичній географії, демогеографії, геоекології тощо.

За роки незалежності О. Шаблій розробив нову схему структури суспільної 
географії з урахуванням досвіду світової СГ2. В основу сучасної класифікації 
суспільної географії він поклав функціональний принцип. Відповідно до цього у СГ 
виявлено її ядро – загальну суспільну географію, яка концентрує в собі передусім 
теорію науки. Крім ядра виділено ще три функціональні блоки: а) блок основних 
дисциплін (географія населення, соціальна, економічна і політична географія); 
б) блок допоміжних дисциплін, в т. ч. методів досліджень і методик викладання СГ; 
в) блок суміжних дисциплін (наприклад, історія суспільної географії, реґіональна 
економіка, геополітика, медична географія тощо). У кожній з основних дисциплін 
виділено ще теоретичну, галузево-компонентну та просторову вітки.

Суттєвим теоретичним надбанням стало розгортання, спільної у системі 
географічних наук, категорії територія (ширше – геоторія) у поняття географічного 
потенціалу території і територіальної (геопросторової) організації. Вчений 
виділив у будь-якій території (геоторії) такі її сторони: властивості, відношення 
і процеси. Серед властивостей території виділяються природні (умови, якість 
довкілля, ресурси, ємність), суспільні (демографічні, соціальні, економічні), 
просторові (метричні, топологічні). Серед відношень – положення території і 
її функції; серед процесів – диференціації, інтеґрації, системоформування. 
Усі властивості території і відношення положення – це, на думку вченого, є її 
географічний потенціал. А функції території (економічні, соціальні, рекреаційні, 
екологічні, інформаційні), процеси диференціації (симплефікації, регіоналізації, 

1 Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії... – С. 20.
2 Там само. – С. 24–25.
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країноформування), інтеграції (геопросторової взаємодії, агломерації та ін.) і 
системоформування (геопросторової структуризації і регулювання) – це її 
суспільна територіальна організація1.

Ще у 1980 р. О. Шаблій разом з академіком М. Паламарчуком і професором 
М. Пістуном окреслили сукупність економіко-географічних законів2. Уже в 1982 р. 
він запропонував систему законів і закономірностей територіальної організації 
виробництва. Ця система вперше розкрила таку рису як субординація законів 
і закономірностей і їх координований взаємозв’язок. Було також відзначено 
відносність розуміння закону і закономірності. Зауважимо, що тоді він висловив 
ідею закону територіальної інтеграції3.

Нарешті, у 2001 р. автор опублікував свій новий підхід як до розуміння законів і 
закономірностей ТОС, так і їх типологізації. Це стало підсумком багаторічної праці 
над цією проблемою. Сутність нового підходу в тому, що було виділено чотири 
типи законів і закономірностей. Подальша їх систематизація вже здійснюється у 
межах кожного із чотирьох типів. Так, зокрема, виділені такі типи законів:

а) генетичні. Сюди належать ті закони, які відображають суттєві зв’язки 
між чинниками ГОС і самою цією організацією як результатом дії чинників. 
Серед генетичних виділено два головних закони – територіального поділу праці 
в економічній географії (ширше – геопросторової диференціації суспільства у 
соціальній географії) і територіальної інтеґрації праці (геопросторової інтеґрації 
суспільства), а також закономірності територіальної спеціалізації і територіальної 
комплексності;

б) структурні. Закони цього типу відображають істотні зв’язки між просторово 
організованими субсистемами цілого (системи). Цікавим був у цьому аспекті 
описаний О. Шаблієм (у співавторстві з доц. Б. Заставецьким і М. Мальським) 
феномен нестрогого поділу територіальних систем на субсистеми4. До цього типу 
віднесено закон т. зв. “кілець Тюнена” чи ґраток В. Кристаллера;

в) відповідності. Закони цього типу відображають суттєві і необхідні зв’язки 
між різними територіальними системами, зовнішні просторові контури яких загалом 
збігаються. Виявляється, що у них великий збіг і територіальної структури;

1 Соціально-економічна географія світу: навч. посіб. / за ред. С. П. Кузика. – 2-ге вид., переробл. і 
допов. – Тернопіль: Підручники і Посібники, 1998. – С. 5.

2 Шаблій О. Про економіко-географічні закони / О. Шаблій, М. Паламарчук, М. Пістун // Економічна 
географія. – К.: Вища школа, 1980. – С.16–26.

3 Шаблий О. И. Модель законов территориальной организации производства / О. И. Шаблий // 
Моделирование территориально-производственных комплексов (методология, теория, метод) 
[за ред. О. Ващенка]. – Львів: Вища школа, 1981. – С. 17–27. (Див. також: Шаблий О. И. 
Территориальная интеграция труда / О. И. Шаблий // Современные проблемы географии. – Пермь: 
Изд-во Перм. ун-та, 1985. – С. 12–13).

4 Шаблий О. И. Особенности пространственной организации территориальных систем расселения / 
О. И. Шаблий, Б. И. Заставецкий, М. З. Мальский // Системы расселения. – Ленинград, 1994. – 
С. 102.
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г) функціональні. Закони цього типу відображають істотні функціональні 
зв’язки між просторово організованими об’єктами і процесами суспільної 
життєдіяльності. Класичним прикладом є закон “ґравітації” поселень (чи 
економічних центрів і пунктів). Тут виділено в окрему групу т. зв. кібернетичні 
закони геопросторової організації суспільства.

Значним творчим здобутком проф. О. Шаблія є розроблення ним концепції 
міжгалузевих територіальних комплексів (низка статей, монографія 1976 р., 
докторська дисертація 1978 р.). Взаємозв’язаність галузей на рівні національного 
комплексу було помічено давно. Взяти хоча б деякі групи найтісніше пов’язаних 
т. зв. “чистих” галузей у міжгалузевому балансі виробництва і споживання. Сама 
ж ідея міжгалузевих територіальних комплексів (МТК), тобто тісно пов’язаних 
певним типом зв’язків декількох (мінімум, двох) галузей певної території, у 60-х 
роках була новою. Вона вперше висловлена науковим керівником кандидатської 
дисертації вченого проф. О. Ващенком1.

Заслугою О. Шаблія було, передусім, розгортання категорії МТК як поняттєвого 
конструкта (поняттєво-категоріальної системи)2. На основі виділення типів зв’язків 
між галузями були встановлені головні типи МТК: а) на основі “вертикальних” 
зв’язків, побудованих на рухові речовини (енергії) від видобування (вирощування) 
сировини, через проміжні стадії переробки аж до виготовлення кінцевої продукції 
(наприклад, лісовиробничий МТК); б) на основі виробництва взаємозамінних 
видів продукції чи послуг (т. зв. комплекси однорідних галузей, наприклад, 
паливно-енергетичний, продовольчий); в) на основі розв’язання групою галузей 
територіальної, економічної, соціальної, екологічної проблеми (наприклад, між- 
галузевий екологічний комплекс Українських Карпат). Це проблемні комплекси 
(та інших – функціональних, генетичних, міжвідомчих комплексів тощо).

Крім того, у 70–80-х роках проф. О. Шаблій висунув ряд новаторських для 
свого часу наукових ідей, які не втратили свого значення до сьогодні. Зокрема, це:

а) ідея господарської організації території (на відміну від територіальної 
організації господарства, 1970 р.);

б) ідея закону територіальної інтеґрації праці (1985 р.);
в) ідея формування територіальних інформаційних комплексів (1986 р., разом 

з М. Мальським);
г) ідея гнучкої територіальної організації виробництва (1987 р.). Ця ідея може 

реалізуватися лише в умовах інформаційного суспільства.
Особливо новаторською є розроблення автором ідеї гнучкої геопросторової 

організації суспільства, зокрема виробничої сфери і сфери послуг в умовах 

1 Ващенко А. Т. Система основних міжгалузевих виробничих комплексів на території західної 
частини Української РСР / А. Т. Ващенко // тези доп. 40-вої наук. конф., присв. підсумкам наук.- 
дослід. роботи ун-ту за 1965 р.: – Львів, 1966.

2 Шаблий О. И. Межотраслевые территориальные системы (проблемы методологии и теории) / 
О. И. Шаблий. – Львів: Вища школа, 1976. – 200 с.
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становлення постіндустріального та інформаційного суспільства. Це опубліковано  
у науковому збірнику з нагоди 130-ліття географії у Львівському університеті. 
Стаття має назву “Нові тенденції геопросторової організації інформаційного 
суспільства”1. Найбільшу увагу тут звернено на роль так званого адитивного або 
3D-виробництва та створення і функціонування т. зв. Grid-інфраструктури з її 
мережевим характером. 

Автор робить такі наукові висновки:
1. Геопросторова організація цієї інформаційної системи тісно корелюється 

з географією господарства України, розміщенням населення та з урбогеографією: 
а) найбільші ґрідівські вузли зосередженні у містах-мільйонниках (Київ, 

Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса, Львів – останній має мільйон денного 
населення);

б) чотири з шести головних інформаційно-комунікаційних ліній скеровані  
на Київ (головне всеукраїнське ядро), окремим субцентром південного сходу є 
Дніпропетровськ; найближчим часом внаслідок введення у дію ліній Львів–Одеса– 
Сімферополь та Харків–Донецьк URAN “закільцюється”;

в) у загальному центристська функція названих ядер посилює їх 
загальнорайонну соціально-економічну функцію. Відомо, що в Україні виділяють 
шість суспільно-географічних макрорайонів2. Першою рисою кожного з них є 
тяжіння території до його головного ядра, яким є одне з названих міст-мільйонників.

2. Впровадження Grid-інфраструктури з урахуванням її інформаційної 
функції, по-перше, збільшує кількісне охоплення видів економічної діяльності, 
по-друге, при цьому істотно зростає комплексний розвиток макрорегіону.

3. Якщо врахувати, що головні соціально-економічні ядра макрорегіонів 
України просторово збігаються з ядрами наукових центрів НАН України, то цим 
посилюється поляризація “суспільного ландшафту” у межах кожного з названих 
шести регіонів.

4. Водночас наростає геопросторова інтеграція всеукраїнського соціуму, бо 
при загальній інтегрованості і континуальності Grid-інфраструктури відбувається 
її інтеграція на функціональному рівні: виконання певної обчислювальної задачі 
може здійснюватися паралельно у декількох операційних центрах, де для цього у 
даний момент наявні резервні потужності. Іншими словами, при геопросторовій 
сталості (стабільності) матеріальної та інформаційної бази відбувається постійна 
геопросторово-функціональна деконцентрація в режимі online. Це новий феномен 
у геопросторовій організації не лише інформаційно-наукової (та освітньої) сфери, 
але й усього суспільства.

1 Шаблій О. І. Нові тенденції геопросторової організації інформаційного суспільства / О. І. Шаблій // 
Географічна наука і практика. Міжнародна наукова конференція (Львів, 16–18 травня 2013). – 
Т. 1. – С. 25.

2 Шаблій О. І. Основи соціально-економічного районування /О. І. Шаблій // Соціально-економічна 
географія України: навч. посіб. – 2-е вид., переробл. і допов. – Львів: Світ, 2000. – С. 479–492.
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5. Включення URAN у Європейську Grid означає фактичну інтеграцію 
України у загальноєвропейські науковий, освітній, культурний, соціально- 
економічний простори.

У наукових працях проф. О. Шаблій обґрунтував соціально-економічну 
реґіоналізацію України1. Соціально-економічний (суспільно-географічний) район  
(СЕР) визначається ним як великий реґіон держави, територія якого тісно пов’язана      
з найбільшим розташованим на ній населеним пунктом – демографічним, урбаніс-
тичним, соціальним, культурним та економічним ядром, що визначає її головні 
суспільні функції і геопросторову організацію. Вчений виділив шість великих 
СЕР: Центральний (ядро, Київ), Західний (Львів), Північно-Східний (Харків), 
Центрально-Східний (Дніпропетровськ), Східний (Донецьк) і Південний (Одеса). В 
основу виділення суспільно-географічного району покладено декілька принципів:

а) наявність тісних соціально-економічних, демографічних та культурних 
історико-генетичних і функціональних зв’язків великої території із суспільно- 
географічним ядром, яким є найбільше за людністю місто;

б) формування у цьому реґіоні територіальної соціально-економічної (суспіль-
но-географічної) системи – такого просторового поєднання населення, соціальної, 
економічної та екологічної сфер, у якому на основі їх взаємозв’язку, збалансованості 
і взаємодоповнюваності створюються оптимальні умови для життєдіяльності 
суспільства;

в) спеціалізація реґіону у загальноукраїнському (загальнодержавному) поділі 
праці. Не виключена спеціалізація й у міжнародному поділі праці;

г) можливість здійснювати у реґіоні територіальне регулювання і координацію 
соціальних, економічних та демографічних процесів на субнаціональному 
рівні, зокрема комплексний розвиток і раціональну територіальну організацію 
суспільного життя. Тобто, район має бути об’єктом загальнодержавної реґіональної 
політики; 

ґ) у перспективі, коли Україна зміцніє, а унітарність стане гальмом її 
подальшого розвитку, СЕР можуть стати складовими федеративного устрою 
держави (принцип гіпотетичного федералізму, який сприятиме перетворенню 
району у геополітичний суб’єкт України).

У низці праць учений здійснив економічну та соціально-економічну регіона-
лізацію Українських Карпат та Львівської області. 

Новим словом у географічній науці стало обґрунтування проф. О. Шаблієм 
оригінальної т. зв. комбінованої класифікації природних ресурсів (ПР). У ній 
поняття ПР є максимально широким. До природних ресурсів належать усі 
речовинні, енергетичні та інформаційні властивості природного довкілля, які прямо 
чи опосередковано можуть задовольняти життєві потреби людини (суспільства).

1 Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. – Львів: 
Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – С. 20.
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Це матрична класифікація. “По вертикалі” тут представлені природні сфери – 
літо- , педо-, гідро-, атмо-, фіто-, зоо- і космічна. “По горизонталі” – головні сус-
пільні потреби: енергетичні, конструктивних матеріалів, споживчі продовольчі та 
непродовольчі, комунікаційні, здоров’я, духовні та науково-інформаційні.

Особливо важливим і новим тут є виділення природних ресурсів для задоволення 
духовних та науково-інформаційних потреб людини і суспільства в цілому.

Вивчення геоекологічних проблем. У 80-х – першій половині 90-х років вчений 
активно досліджував теоретичні і прикладні проблеми геоекології. Екологізація 
і гуманізація науки були тоді головними тенденціями її розвитку. Навколо цієї 
проблеми точилися гострі дискусії. У цей період професор Георгій Бачинський 
організував у Львові першу всесоюзну наукову конференцію із соціальної екології.

У центрі уваги проф. Олега Шаблія були геоекологічні проблеми, їх теоретичне 
обґрунтування, методи їх дослідження, зокрема математичні та картографічні. 
Серед них слід назвати наступні: обґрунтування сучасної структури екологічної 
науки – мегаекології, екологізації суспільної географії і географізації екології, 
географічних імперативів екологічної діяльності, територіальних еколого-
економічних проблем і ситуацій, аридизації Західного реґіону України, 
екологічних проблем Українських Карпат, басейну Західного Бугу і Західного 
реґіону в цілому.

Зокрема, у низці статей1 автор пропонує таку структуру екологічної науки: 
а) ядро, у складі якого – метаекологія, теоретична екологія та математична 

екологія; 
б) концентр часткових екологічних наук, центральною серед яких є біоекологія. 
Іншими “галузевими” екологіями є антропоекологія, соціальна екологія, 

економічна екологія, інженерна (конструктивна) екологія.
Вчений обґрунтував такі положення щодо об’єкта і предмета екологічної 

науки2: 
1) екологічна наука (мегаекологія) є складною системою наукових дисциплін 

і знаходиться на початковому етапі свого розвитку (дехто ще й зараз вважає, що 
екологія вичерпується лише біоекологією);

2) загальним онтологічним об’єктом цієї науки є біо- і ноосфера (цей об’єкт 
міждисциплінарний, тому виникає проблема гносеологічного об’єкта і предмета 
дослідження);

3) гносеологічним (пізнавальним) об’єктом дослідження екологічної науки 
є взаємозв’язки між суспільством і природою, які стали одне щодо іншого 

1 Шаблій О. І. Екологічна наука: структура і зв’язки з географією / О. І. Шаблій // Вісник Львів. 
ун-ту: Серія географічна, “Географічні системи. – 1990. – Вип. 17. – С. 8–12; також: Шаблий О. И. 
Проблемы структуриализации и географизации экологической науки / О. И. Шаблий // География и 
современность. – Вып. 5. – Ленинград, 1990. – С. 28–40.

2 Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. – Львів: 
Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 279–283.
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навколишнім середовищем у результаті розвитку суспільства і змін природи під 
впливом цього розвитку. Цей об’єкт пізнається з позицій співвідносних опозиційних 
категорій “господаря” і його “довкілля”;

4) реальними об’єктами дослідження екології є екосистеми, сутність яких 
визначається “господарем”. Оскільки класи “господаря” визначаються різними 
видами організації живої речовини, то і виділяються різні класи екосистем (біо-, 
антропо-, соціо-, господарсько-) і галузеві екологічні науки, що їх вивчають;

5) предметом екології є взаємодія (зв’язки) живої речовини як “господаря” 
екосистем у різних її організованих формах і наявним природним довкіллям, а 
змістом – наукові ідеї, поняття (категорії), закони, закономірності, принципи, теорії 
і концепції, що пояснюють особливості структури і функціонування реальних 
систем;

6) екологічна наука пов’язана інформаційними каналами з багатьма 
суспільними, природничими і технічними науками. Особливий зв’язок з геогра- 
фією, оскільки ці науки спільно досліджують екосистеми і геосистеми, починаючи 
від локальних і закінчуючи глобальною.

О. Шаблій встановив фундаментальну відмінність географічних та еколо- 
гічних наук, що полягає у дослідженні ними різних типів законів і закономірнос- 
тей: географічні науки вивчають передусім тип генетичних, а екологічні – 
функціональних законів. Це, однак, не означає, що названі закони і закономірності 
не взаємодіють між собою. Ця взаємодія є основою взаємодії і відповідних наук.

На таких теоретичних підставах було розроблено шість географічних імпера-
тивів екологічної діяльності1:

1) імператив глобалізації реґіональної діяльності. Кожен реґіон як відкрита 
підсистема біосфери і ноосфери Землі, є конкретним місцем просторово-часового 
прояву глобальних екологічних процесів, відображаючи у своїх суспільних і 
природних процесах і структурах загальнопланетарні тенденції і зміни;

2) імператив стійкості і достатньої різноманітності регіональних природ-
них і соціально-економічних систем. Регіон необхідно трактувати як цілісне 
геопросторове утворення, фундаментальною властивістю якого є системна 
організація складових частин – природи і суспільства, їх тісна взаємна кореляція, 
обмін речовиною, енергією та інформацією;

3) імператив відповідності реґіональних соціально-економічних структур 
природно-географічним структурам. Незалежно від існуючого технологічного 
способу виробництва і характеру економічних відносин, довгострокове зростання 
ефективності господарського комплексу неминуче базується на раціональному 
режимі природокористування (умова сталого розвитку);

1 Шаблій О. Географічні імперативи екологічної експертизи / О. Шаблій, М. Мальський // Проблеми 
раціонального використання, охорони та відтворення природно-ресурсного потенціалу 
Української РСР: тези доп. 1 респ. наук. конф (Чернівці, 23–25 вересня 1991). – 1991. – С. 100.
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4) імператив зумовленості інноваційних процесів у реґіоні специфікою його 
історико-географічного розвитку. Орієнтація  господарського  комплексу  на 
розвиток наукоємних галузей, нових технологій значною мірою залежить від 
географічної специфіки історичного розвитку території, зокрема, формування 
демографічних та етногенетичних особливостей населення;

5) “культурологічний” імператив. Стирання протиріч господарського розвитку 
реґіону, розв’язання вузлів міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, 
припинення “екологічних міґрацій” населення неможливі без врахування 
реґіональної специфіки “екології культури”;

6) імператив повної непередбачуваності змін геоекологічної ситуації і 
необхідності багатоваріантності сценаріїв господарської діяльності в реґіоні.  
При порушенні чи зміні зв’язків і просторових співвідношень компонентів 
суспільно-географічних систем реґіону слід враховувати непередбачливість 
еколого-соціальноекономічних наслідків формування специфічних реґіональних 
екологічних ситуацій.

В руслі таких теоретичних міркувань було опрацьовано категорію 
територіальної еколого-економічної проблеми і проблемної ситуації. Остання 
визначалася як стан і процеси взаємодії виробництва і природного довкілля 
певної території, які характеризуються напруженістю, диспропорційністю і 
невідповідністю між ними, що проявляється у загальному забрудненні природного 
фону території, вичерпності і погіршенні відновлюваності її природних ресурсів, 
у погіршенні природних умов життєдіяльності людини як біологічної і соціальної 
істоти1. Цей підхід дав змогу виявити негативні тенденції у стані природного 
довкілля на реґіональному і субреґіональному рівнях – західноукраїнському, 
карпатському і волино-подільському.

Зокрема, було обґрунтовано гіпотезу аридизації або опустелювання території 
Західного реґіону України. Цей процес полягає у поступовому зменшенні 
зволоженості території, незворотній зміні ґрунтового і рослинного покриву в   
бік ксерофітизації і зниження біологічної продуктивності2. Виявлено природні 
(потепління клімату Землі) і антропогенні (осушення, знищення природного 
рослинного покриву, гірничовидобувна діяльність та ін.) чинники аридизації.

Вчений висунув гіпотезу про те, що у результаті господарської діяльності 
Українські Карпати знаходяться на грані екологічної катастрофи (1992 р.)3. Сьогодні 
ця гіпотеза вже підтвердилася. Регіон Українських Карпат справді опинився на 

1 Шаблий О. И. Механизм возникновения территориальных экономико-географических проблем и 
подходы к их плановому решению / О. И. Шаблий, М. З. Мальський // Социально-экономические и 
экологические аспекты географии: межвуз. сб. – Ленинград: и-во Ленингр. ун-та, 1983. – С. 29–38.

2 Шаблій О. І. Аридизація Західного реґіону України / О. І. Шаблій, С. В. Трохимчук // Вісник Львів. 
ун-ту: серія географічна. – Львів: Світ, 1994. –  Вип. 19. – С. 26–32.

3 Шаблій О. Карпати на грані екологічних катастроф / О. Шаблій, С. Стойко, В. Петлін // Українське 
слово, 29 травня 1992 р.
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грані екологічних катастроф: згадаймо майже щорічні повені, які спричиняють 
багатомільйонні збитки населенню та господарству і руйнують довкілля.

О. Шаблій разом з проф. І. Ковальчуком та М. Мальським вивчав геоекологічні 
проблеми басейну ріки Західного Бугу – території, що простягається від Львова 
до державних кордонів із Польщею і охоплює великий шмат Волино-Поділля1. 
Екологічні проблеми загострилися у зв’язку із інтенсивними (і великою мірою 
некомплексними та неприродоощадливими) процесами вуглевидобування у 
Львівсько-Волинському кам’яновугільному басейні.

Політико-географічні студії. У 90-х роках, після відновлення української 
державності коло наукових інтересів проф. О. Шаблія розширюється. Він присвячує 
увагу двом важливим проблемам: політичній географії, зокрема політичній географії 
України, та історії розвитку географічної науки, першою чергою української.

Після праць академіка Степана Рудницького (період I світової війни – перша 
половина 20-х років XX ст.) з проблем української політичної географії майже 
сімдесят років цей науковий напрямок в Україні був, по суті, заборонений. Лише 
на початку 90-х років з’явилися умови дослідження політико-географічних 
і геополітичних проблем. Це було успішно здійснено у колективній праці за 
ред. проф. О. Шаблія “Соціально-економічна географія України” в 1994 р. У ній 
вчений написав великий розділ “Політико-географічні риси України”2, що було 
першим у самостійній Україні вступом до її політичної географії.

Низка актуальних і принципових положень розробив автор у названій розвідці. 
Це стосується: а) сучасного політико-географічного розташування України; 
б) географії політичних партій і рухів; в) електоральної географії України; 
г) політико-географічної реґіоналізації України.

Вивчення географічного розташування України докорінно змінилося після   
її усамостійнення. Україна почала формувати свої геополітичні і геостратегічні 
інтереси. Тому виникла проблема оцінки її розташування у системі сусідів першого 
і другого порядку, відносно головних геостратегічних гравців на євразійській 
“шахівниці”, стосовно геополітичних осей. Цю оцінку здійснив О. Шаблій у названій 
книзі “Соціально-економічна географія України” і її перевиданнях (1995, 2000 рр.).

Автор виходить із постулату, на який вчені і геополітики не звертають уваги: 
положення країни визначається не тільки її близьким і віддаленим оточенням, 
але у першу чергу – її економічним, науково-технічним, військовим і людським 
потенціалом. На початку самостійності Україна мала достатньо високий рівень 
усіх цих видів потенціалу. Тому її геополітичне положення загалом вважалося 
вигідним, незважаючи на наявність безпосереднього сусіда – Росії із традиційними 
імперськими інтересами.

1 Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. – Львів: 
Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – С. 301–317.

2 Соціально-економічна географія України: підруч. / за ред. проф. О. І. Шаблія. – Львів: Світ, 1994. – 
С. 22–146.
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Автор обґрунтував чотири геостратегічні осі, на яких опинилася Україна у 
процесі свого історичного розвитку. На початкових етапах велику роль відігравала 
південна (грецько-візантійська і турецько-ісламська) та східна (ординсько-
азіатська) осі. У новий період вирішальними стали західна (європейсько- 
польська) і північна (московсько-російська) осі. Ці осі мали і мають європейський 
і євразійський характер.

В сучасних умовах частково відроджується східна (центрально-азіатська) і 
південна (близькосхідна) осі. Але з’явився новий їх тип – євроатлантичний, де 
стратегічними партнерами України стали США і об’єднана Європа.

Проф. О. Шаблій вперше у сучасній Україні систематизував геополітичні 
доктрини держави. У своїх працях він здійснив політико-географічну реґіо- 
налізацію України1. Зокрема, обґрунтовував чотири політико-географічні райони: 
Західний, Центральний, Східний і Південний. Це зовсім не збігається з деякими 
російсько-імперськими схемами геополітичного “поділу” України на Західну і 
Східну, чи Правобережну і Лівобережну. Кожен з виділених автором реґіонів 
характеризуються своєю політичною історією, електоральною поведінкою 
населення та ін. Три з названих реґіонів (крім Східного) мають добре виражені 
ще й внутрішні відмінності, які необхідно враховувати, здійснюючи реґіональну 
геополітику. Ця районізація підтвердилася особливо чітко на останніх виборах 
до Верховної Ради України.

Геософічні та геопоетичні дослідження. Проф. О. І. Шаблій в останні кілька 
років ініціював дослідження двох нових напрямків: геософії і геопоетики. Ці 
напрямки знаходяться на перетині суспільної географії із іншими науковими 
дисциплінами – відповідно філософією та літературознавством. Останній – також 
із психологією творчості.

На кафедрі економічної і соціальної географії Львівського національного 
університету ім. Івана Франка перший напрямок очолив докторант із Луганська 
Юрій Кисельов (тепер він працює в Умані). Хоч проблеми геософії було поставлено 
ще німецьким географом Е. Банзе (1883–1953) до І світової війни, але її ніхто 
поважно не розробляв ні у міжвоєнний, ні у післявоєнний період.

Польський учений-географ Анджей Піскозуб у книзі “Між історіософією та 
геософією” (1994 р.) вважає, що геософія – це наукова дисципліна, предметом 
дослідження якої є людський простір. Незалежно від нього проф. О. Шаблій 
приходить до аналогічної ідеї і розвиває геософічні знання в Україні періоду 
Київської Русі. На матеріалах “Повісті минулих літ” автор фіксує уявлення і знання 
тодішніх людей про “людський простір”, орієнтованість людини у ньому, його 
сприймання, про просторову систему людських координат (чотиристоронність 
світу), тривимірність відношень у природі і суспільстві (три групи народів – 

1 Соціально-економічна географія України: навч. посібник / за ред. проф. Шаблія О. І. – Львів: Світ, 
1994. – С. 22–146.
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семітська, хамітська і яфетична; три групи слов’ян – південні, західні і східні; 
витік з Оковського лісу трьох рік – Західної Двини, Дніпра, Волги і т. п.). Сюди 
належать ойкуменічні погляди та геодемографічні знання (напрямки) про руські, 
летто-литовські та угро-фінські племена та ін.)1.

Це було перше геософічне дослідження в Україні. У 2013 р. Ю. Кисельов як 
докторант кафедри за консультації проф. О. Шаблія успішно захистив дисертацію 
на тему “Суспільно-географічні основи теоретичних та прикладних геософічних 
досліджень в Україні”). Тоді ж, разом з Ю. Кисельовим, О. Шаблій опублікував 
статтю “Геософічна інтерпретація просторових образів у поезії Тараса Шевченка”2. 

Однак, найповніше розкриті проблеми не так геософії, як геопоетики у 
дослідженнях О. Шаблія, пов’язаних з відзначенням 200-ліття від народження 
Т. Г. Шевченка. Тоді автор виступив на міжнародній науковій конференції з 
доповіддю “До основ геопоетики” на підставі текстів Тараса Шевченка, (травень 
2014 р., Львів). Тут він обґрунтував міждисциплінарний характер геопоетики 
як наукової дисципліни (знаходиться на перетині  географії, літературознавства 
і психології); увів ряд нових понять цієї дисципліни (геотопос, геопоетичний 
образ, геопоетичний простір, геопоетичне місце, поле, вектор, довкілля, симплекс, 
система, поведінка тощо); він дефініював об’єкт і предмет геопоетики та ін.3

На кафедрі, керованій О. І. Шаблієм, започатковано дослідження теорії, мето-
дології і методики геоімагології – нового напрямку, що вивчає систему просторових 
образів і уявлень (доц. Мирослава Влах).

У перспективі відновляться вивчення у сфері топоніміки (власних геогра- 
фічних назв), особливо у руслі декомунізації і дерусифікації назв поселень в 
Україні. Можливий також розвиток на міждисплінарній основі геолінгвістики.

Історико-географічні проблеми. Історія української національної географії як 
об’єкт дослідження у радянський час була забороненою темою. Несміливі спроби 
тут були завчасно невдалими або ідеологічно викривленими. Це пов’язано з тим, 
що багато географів були репресовані (С. Рудницький, В. Ґеринович, А. Синявський, 
В. Садовський, О. Степанів та ін.) або емігрували на Захід (В. Кубійович, 
М. Дольницький, той же В. Садовський та ін.). Дослідити розвиток суспільної 
географії у всій її повноті стало можливим лише з 1990–1991 років. 

Щоб усвідомити такий феномен, як історія української географії, треба було 
розв’язати непрості проблеми методологічного, теоретичного і методичного 
порядку. Сюди належить, передусім проблема розуміння самого поняття історії 
географії та й самої географії, як об’єкта історичних досліджень, визначення суті 

1 Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії: підруч. / О. І. Шаблій. – Львів: Вид. центр 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 83–96.

2 Шаблій О. І. Геософічні погляди Т. Шевченка / О. І. Шаблій, Ю. О. Кисельов // Історія української 
географії: всеукр. наук.-теорет. часоп. – 2010. – Ч. 21. – С. 111–113.

3 Шаблій О. І. До основ геопоетики (на підставі текстів Тараса Шевченка) / О. І. Шаблій // Часопис 
соціально-економічної географії. – Харків, 2014. – Ч. 17 (2). – С. 10–17.
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цього предмета, осмислення загальнонаукових та власне географічних парадигм 
у різні історичні епохи і їх впливу на географічне мислення. Найгіршим і може 
найменш об’єктивним тут є некритичне і механічне перенесення сучасних підходів 
та способів аналізу фактів і їх інтерпретації на минулий період. Крім того, треба 
враховувати, що українська географія, як і загалом українська наука та культура 
у минулому, характеризуючись спільними рисами із світовим розвитком цих 
атрибутів життєдіяльності суспільства, мала і свої відмінні історичні особливості.

Проф. О. Шаблій творчо осмислив складність історії географічної науки і 
визначив місце у ній української географії, зокрема суспільної. Виділені ним 
три “джерела” і три головні напрямки розвитку СГ – економіко-географічний, 
антропогеографічний та формально-теоретичний – дали можливість розкрити 
українську СГ у контексті європейської і світової історії цієї науки.

Як керівник кафедри економічної і соціальної географії, проф. О. Шаблій 
заохочує членів кафедри, особливо молодих учених, до дослідження проблем 
історії української суспільної географії. Не без його творчої допомоги в останнє 
десятиліття XX ст. з’явилися праці доцентів Івана Ровенчака, Мирослави Влах, 
Мирослава Білецького, Олександри Вісьтак.

Зокрема, О. Вісьтак захистила з цієї проблематики кандидатську дисертацію 
на тему “Суспільно-географічні дослідження українських вчених Галичини 
у міжвоєнний період (1919–1939 рр.)”. Разом з нею проф. О. Шаблій розробив 
поняттєво-термінологічну систему “історія української географії”. Виділено  
ядро цієї системи – історико-географічне джерелознавство. У ньому визначено 
шість аспектів: історію суспільно-географічної думки, історію мандрівництва 
та географічних відкриттів, історію суспільно-географічного крає-, країно- і 
світознавства, історію персоналій, історію суспільно-географічних інституцій, 
історію географічної педагогічної думки і практики.

Найбільший внесок зроблено у дослідження історії суспільно-географічної 
думки та історії персоналій1. У цьому ракурсі було розв’язано проблему 
фундатора національної географії загалом і суспільної географії зокрема. У низці 
публікацій О. Шаблій довів, що цим фундатором у новітній період розвитку 
науки став академік Степан Рудницький (1877–1937)2. С. Рудницький, базуючись 
на досягненнях європейської науки, особливо німецької і французької, заклав 
теоретичні і методичні основи української географічної науки, розвинув мало 
не усі галузі землезнання.

Вчений доказав, що С. Рудницький є основоположником української наукової 
політичної географії і геополітики. Це, зокрема, здійснено у праці “Академік 
Степан Рудницький – фундатор української географії” (Львів–Мюнхен, 1993), де 

1 Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. – Львів: 
Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – С. 343–405.

2 Шаблій О. І. Академік Степан Рудницький – фундатор української географії / О. І. Шаблій. – Львів; 
Мюнхен: Ред.-вид. відділ Львів. ун-ту, 1993. – 222 с.
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окремий розділ присвячено геополітичним поглядам академіка. Автор підкреслює 
особливу роль С. Рудницького у науковому обґрунтуванні національної території 
України, її етнічних меж і ресурсного (людського, природного) потенціалу як 
основи формування української незалежної і соборної держави. Узагальнено 
думки С. Рудницького з географічних проблем формування галицької державності1.

О. Шаблій багато уваги присвятив дослідженню творчої спадщини 
проф. В. Кубійовича – відомого українського географа, демографа, картографа 
та енциклопедиста2. Цей вчений вважається спадкоємцем С. Рудницького. Його 
працями, особливо “Атласом України й сумежних країв” (1937 р.) та “Географією 
українських й сумежних земель” (1938 р.) завершився етап становлення української 
географії, зокрема, суспільної. Проф. О. Шаблій написав і видав фундаментальну 
монографію “Володимир Кубійович: енциклопедія життя і творення” (Париж– 
Львів, 1996. – 704 с.) та два томи праць вченого: “Володимир Кубійович. Т. І. Наукові 
праці” (Париж–Львів, 1996. – 800 с.); “Володимир Кубійович. Т. ІІ. Мемуари. 
Роздуми. Вибрані листи” (Париж–Львів, 2000. – 1024 с.).

У 2003 р. виходять дві збірки праць Олени Степанів “Доктор географії Олена 
Степанів” (324 с.) та “Олена Степанів. Наукові праці. Есе. Спогади” (608 с.).

У навчальних посібниках, енциклопедіях і монографіях авторства чи за 
редакцією проф. О. Шаблія представлено творчі біографії не лише С. Рудницького 
та В. Кубійовича, але й Павла Чубинського, Павла Тутковського, Валентина 
Садовського, Костянтина Воблого, Олексія Діброви, Володимира Тимошенка, 
Антона Синявського, Олени Степанів, Юрія Полянського, Мирона Кордуби, 
Володимира Ґериновича, Миколи Шраґа, Опанаса Ващенка та інших географів, 
більшість з яких було проскрибовано у тоталітарний період.

В руслі історико-географічного напрямку проф. О. Шаблій висунув і 
обгрунтував проблему декомунізації і деколонізації у суспільній географії. Зокрема, 
вчений вважає, що центральним у декомунізації СГ є перегляд марксистських основ 
розуміння в ній об’єкта дослідження (не виробництво, а людина!), перегляд під 
цим кутом зору суспільно-географічної термінології та поняттєво-категоріального 
апарату. 

У декомунізації СГ важливим є усунення з географічної карти України 
географічних назв  з  явними  чи  прихованими  ознаками  колоніально-тоталітарного   
періоду (Дніпродзержинськ, Кіровоград, Первомайськ та ін.). Сюди належить також 
проблема транслітерації географічних назв із латинки на кирилицю і навпаки 
(наприклад, транслітерація назви Городок у Horodok, а не Gorodok або Helsinki у 
Гельсінкі, а не Хельсінкі та ін.).

1 Шаблій О. Степан Рудницький про галицьку державність / О. Шаблій, О. Вісьтак // Академік 
Степан Рудницький – основоположник української географічної науки. – Львів: Ред.-вид. відділ 
Львів. держ. ун-ту, 1994. – С. 64–73.

2 Шаблій О. І. Володимир Кубійович: енциклопедія життя і творення / О. І. Шаблій. – Львів: Фенікс, 
1996. – 704 с.
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Математико- й картографо-географічні праці та пошуки. Проф. О. Шаблій 
був в Україні одним із піонерів впровадження у суспільну географію математичних 
методів і моделей. Учасник всесоюзних конференцій з математичних методів 
у географії (Казань, 1971; Тарту, 1974) і літніх шкіл з математизації географії 
(1967, 1968), він організував літню математичну школу на базі відпочинкового 
табору “Карпати” (1968 р.) Львівського держуніверситету. Видав перший в 
Україні навчальний посібник з грифом Міносвіти України “Математичні методи 
в економічній географії” (Львів, 1974; розширене і доповнене перевидання у 
1993 р. під назвою “Математичні методи в соціально-економічній географії)”. 
Впровадив викладання спецкурсу “Математичні методи у суспільній географії” на 
кафедрі економічної і соціальної географії Львівського національного університету 
ім. Івана Франка у середині 70-х років.

Заслугою вченого стало передусім те, що після майже сорокарічної перерви 
у Львівському університеті відновлено використання методів і прийомів багато-
вимірного математичного аналізу у географічній науці (ще у 20–30 рр. XX ст. їх 
використовув у Львові проф. Ян Ернст). Але у 70-х роках з’явилася можливість 
прискорити громіздкий обчислювальний процес за допомогою ЕОМ (поки що на 
великій машині “Урал”). Це стало своєрідним проривом у розв’язанні складних 
проблем класифікації і регіоналізації у суспільній географії, особливо, після появи 
персональних комп’ютерів. Те, що було проблемою для професорів і доцентів 
60–70-х років, стало елементарною справою для студентів 90-х років.

Іншим прикладом успішного застосування математичних методів було 
впровадження у практику наукових пошуків теоретико-ймовірнісного апарату і його 
прикладних аспектів – теорії інформації. Ентропійні міри розташування об’єктів, 
територіальної диференціації суспільно-географічних систем, їх складності і 
територіальної відповідності тощо – все це прийшло завдяки працям О. Шаблія 
у сферу українських науковців суспільно-географічного профілю. Особливо 
примітним стало впровадження у наукові дослідження апарату математичної 
логіки і теорії множин. Появилася можливість досліджувати формальними 
засобами поняття, їх дефініції, структуру, відношення, класифікації тощо. А 
логіко-математичне і теоретикомножинне моделювання теорій і концепцій підвело 
суспільно-географічну науку до використання у ній аксіоматико-дедуктивного 
методу.

Картографічні методи й підходи, картографо-математичне моделювання – 
традиційні сфери наукової діяльності проф. О. Шаблія. Першим його картогра-
фічним твором був “Атлас Олеського району Львівської області” (1959) як 
додаток до дипломної роботи. Потім (у кінці 80 – напочатку 90-х років XX ст.) 
він разом з членами кафедри І. Ровенчаком, М. Мальським та інші розробили три 
фундаментальні атласи: Івано-Франківської (1985), Львівської (1991) областей  
та м. Львова (1993), виконаних на замовлення відповідних обласних і міського 
виконавчих комітетів. На жаль, видати їх тоді не вдалося.
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Під орудою вченого видано шкільно-краєзнавчі атласи: Львівської (1989 р.), 
Івано-Франківської (1990 р.) та Закарпатської областей (1991 р.). У 2000 р., 2002 р. 
і наступних роках опубліковано “Географічний атлас. Львівська область” із серії 
“Моя Батьківщина”. Всі вони сприяли поглибленню географічної та картографічної 
культури у загальноосвітній середній школі і серед населення країни.

Поєднання картографічного з математичним моделюванням на базі ЕОМ 
надзвичайно розширило можливості розкриття геопросторових особливостей і 
закономірностей. Стало можливим візуально показати геопросторові кореляційні 
та функціональні зв’язки, виявити емпіричні закономірності, будувати авто- 
матизованим способом статистичні і трендові поверхні, зокрема просторової 
регресії тощо. За допомогою цих засобів професор О. Шаблій встановив своєрідну 
геопросторову закономірність в Україні: при русі із заходу на схід (точніше – із 
північного заходу на південний схід) рівень економічних і деяких демографічних 
чинників поліпшується, а більшість соціальних характеристик мають тенденцію 
до погіршення1.

Трендові поверхні і їх динаміка виявилися особливо корисними під час 
дослідження часово-просторових змін в електоральній поведінці населення. 
Зокрема, стало можливим за допомогою системи кількісних показників 
обґрунтувати територіальний “зсув” правих (національно-демократичних) і 
центристських сил від “лінії Збруча” на “лінію середнього Дніпра”, а тепер – і на 
Сіверщину і Слобідщину.

Під керівництвом проф. О. Шаблія підготовано і захищено дисертацію 
В. Грицевича на тему: “Відтворювальний потенціал трудових ресурсів регіону 
(математико-географічний аналіз на матеріалах Львівської області)” (Львів, 2000 р.).

Фундаментальним картографічним твором став, розроблений у 2005–2010 рр. 
під керівництвом проф. О. І. Шаблія і виданий ДНВП “Картографія” (Київ), 
атлас “Львів. Комплексний атлас” (2012 р.). Це перший в Україні і загалом на 
постсовєтському просторі комплексний атлас великого міста.

В атласі 243 карти, картоїди, картосхеми. Він має 217 слайдів і 37 текстових 
пояснень. Атлас отримав схвалення вчених-картографів і географів (Київ, Варшава, 
Москва, Ґданськ, Львів та ін.). Він має оригінальну структуру. Тут особлива увага 
звернена, поруч з традиційними темами (природа, екологія, населення), на розвиток 
у Львові передовсім інфраструктури – соціальної, ринкової, інвестиційної, вироб- 
ничої та ін. А також розвиток міста за Генеральним планом (2011–2025 рр.).

Погляд у майбутнє. У працях проф. О. Шаблія окреслено основні шляхи 
розвитку суспільної географії на найближчу перспективу.

1. Активізація фундаментальних досліджень, розвиток теорії, пошуки нових 
закономірностей у територіальній організації суспільства, особливо при переході 

1 Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. – Львів: 
Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.– С. 598.
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до ринкових умов (як це є в посткомуністичних країнах) чи до постіндустріального, 
інформаційного суспільства (у високорозвинених країнах).

2. Необхідно корінним чином переглянути все теоретичне надбання суспільної 
географії і максимально наблизити його до проблем геопросторової організації 
постіндустріального та інформаційного суспільства. Це необхідно здійснювати 
у контексті впровадження адитивного виробництва (3D-технологій) і розвитку в 
Україні інформаційної GRID-системи. Центральною категорією СГ повинно стати 
поняття “гнучка геопросторова організація інформаційного суспільства”.

3. Удосконалення методів наукових досліджень, впровадження у методику 
нових підходів і засобів. Тут важливим є застосування дистанційних методів 
(аеро- і космічна зйомка), впровадження математичних методів, їх поєднання з 
картографічними, впровадження ГІС-технологій тощо.

4. Декомунізація СГ. Необхідно повністю позбутися марксистських основ 
науки; заново переглянути термінологію, поняття і теорії, які “обґрунтовані” 
цитатами з праць Маркса, Енґельса та Леніна; відкинути спосіб мислення, 
побудований на марксистсько-ленінських догмах. Навіть у структурі економіко- 
географічної характеристики країни недоцільно ставити на перше місце важку 
індустрію, як це робили у совєтський період, і багато іншого.

5. Вивчення економічної і соціальної географії світу і суспільно-географічних 
аспектів глобальних проблем людства в сучасних умовах, коли розпались останні 
найбільші імперії, особливо радянська. Поява на пострадянському просторі нових 
держав Європи і Азії істотно змінює не лише геополітичну і геоекономічну ситуацію 
на Євразійському континенті, але й в усьому світі. Глобальні дезінтеграційні 
та інтеграційні процеси не знімають з порядку денного дослідження місця,  
ролі і географії у світовому масштабі структурних сфер людської цивілізації – 
демографічної, соціальної, економічної, політичної, культурної, наукової та ін. 
окремо та у їх геопросторовому зв’язку.

6. Посилення досліджень з економіко- і соціально-географічного країно-
знавства. Виникає потреба здійснити нову, позбавлену ідеологічного підґрунтя 
типологію країн світу (поділ їх на капіталістичні, т. зв. соціалістичні та ті, що 
розвиваються). Головне тут – це українізація СГ. Вона полягає у тому, що: 

а) основну увагу в географічному країнознавстві слід зосередити на 
дослідженні самої України, яка поки що є, свого роду, “білою плямою” на соціально-
економічній і політичній карті світу;

б) глобалізацію, її процеси і закономірності слід вивчати не лише в контексті 
дослідження зарубіжних країн, але й України, трактуючи її як носія цих процесів 
і проблем;

в) окремі країни вивчати не самі по собі, а в їхніх зв’язках у першу чергу з 
Україною (зрозуміло, і з іншими державами);

г) велику увагу треба звернути на географічні терміни і назви, які повинні 
відповідати нормам і традиціям української літературної мови (тут особливою є 
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проблема деколонізації географічних назв); надзвичайно важливою в СГ світу є 
транскрипція іноземних географічних назв українською мовою;

д) вивчати і популяризувати внесок вітчизняних учених-географів – 
світо-, країно- і краєзнавців, мандрівників. Наприклад, мало або зовсім не 
досліджена економіко-географічна спадщина таких оригінальних українських 
учених, як професори Валентин Садовський, Володимир Огоновський, Микола 
Шраґ та ін. Необхідно якнайповніше дослідити внесок зарубіжних географів 
у вивчення України, починаючи від Геродота, а також географів-українців – 
громадян зарубіжних країн (професори Іван Тесля, Роман Дражньовський, Ігор 
Стебельський та інші).

7. Ґрунтовне вивчення самої України – нової самостійної держави на карті 
світу. Тут важливим є:

а) дослідження економіко-, соціально- і політико-географічного положення 
України в просторі Європи і Євразії загалом, а також у глобальному масштабі, її 
зв’язків з безпосередніми і посередніми сусідами;

б) вивчення кількісних і якісних характеристик природно-ресурсного 
потенціалу України з метою його якнайповнішого і раціонального використання 
для стабільного розвитку незалежної економіки;

в) вивчення географічних, особливо геоекологічних, особливостей розвитку 
українського народу загалом і українського етносу як корінної (титульної) 
державотворчої нації, умов і факторів розміщення людності України, її міґрації, 
геокультурних особливостей окремих реґіонів держави; звернути особливу увагу 
на географічні проблеми етнічних меншин в Україні;

г) дослідження соціальної сфери, сфери послуг (соціальної інфраструктури), 
ступеня забезпечення потреб населення різних реґіонів;

д) географічний аналіз формування національно-господарського комплексу 
України в посттоталітарний період, виявлення шляхів його реструктуризації, 
розв’язання енергетичної, продовольчої, сировинної та інших загально-
національних проблем у контексті реґіональних і глобальних зв’язків;

е) дослідження проблем реґіоналізації України, виходячи з реально існуючих 
історико-географічних, демографічних і соціально-економічних передумов з 
урахуванням розвитку України як суверенної соборної держави.

8. Посилення прикладних досліджень з метою впровадження фундаментальних 
теоретичних розробок СГ у практику територіального регулювання демогра-
фічних,економічних, соціальних, політичних та екологічних процесів. 
Вивчення проблеми геопросторової організації суспільства та адміністративно-
територіальний устрій України, зокрема проблеми АТУ у цьому контексті.

9. Удосконалення викладання СГ України і світу в середній школі і 
спеціалізованих середніх навчальних закладах. Тут, знову ж таки, повинен бути 
проведений принцип україноцентризму – вивчати слід у першу чергу Україну 
(починаючи вже з п’ятого класу у вигляді початкової географії нашої держави), 
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головну увагу слід зосередити на сусідах першого і другого порядку, тих країнах, з 
якими Україна найбільш пов’язана економічно, політично, демографічно (отже, у т. ч. 
і країнах української діаспори), країнах, що визначають своїм потенціалом сучасні 
глобальні соціально-економічні і політичні процеси. Це вимагає перебудувати 
порядок вивчення СГ у середній школі: спочатку має бути краєзнавство, далі 
початкова географія України, потім географічна глобалістика, географія материків 
і океанів, економічна і політична географія країн світу, соціально-економічна 
географія України. 

10. Підготовка та видання національних підручників і навчальних посібників, 
а загалом – комплексів навчально-методичної літератури як для загальноосвітньої, 
середньої спеціальної, так і вищої школи України. Особливу увагу слід звернути 
на навчально-методичну літературу для підготовки бакалаврів, спеціалістів та 
маґістрів географічного, зокрема суспільно-географічного, профілю.

11. Дослідження історичної географії України і світу. Це дасть великий 
фактичний матеріал для обґрунтування тенденцій зміни природного довкілля, 
населення, господарства і політико-географічних систем як у глобальному, так і 
реґіональному масштабах. На цій підставі можна буде розкрити взаємодію людини 
і природи в окремих державах і на континентах у цивілізаційному (ширше – 
культурно-духовному) вимірі. У зв’язку з цим суспільна географія дедалі більше 
буде трансформуватися у географію людської цивілізації, географію культури, 
географію ноосфери.

12. Звернення особливої уваги на вивчення історії української географії як 
науки і системи людського знання, як своєрідної сфери національної культури. 
Це вивчення слід проводити у контексті розвитку європейського землезнання (з 
урахуванням зміни загальнонаукових і географічних парадигм) і різновекторних 
спрямувань  географічних досліджень учених-географів держав-займанців (з їх 
імперськими складовими) українських земель і української національної території.

13. Інтенсифікація географо-краєзнавчих досліджень: вивчення окремих 
історико-географічних та адміністративно-територіальних країв, областей, 
місцевостей, поселень тощо. Організація географо-краєзнавчих видань не тільки 
загальноукраїнського, але й реґіонального значення.

14. Зміцнення науково-громадських організацій: Українське географічне 
товариство, Наукове Товариство ім. Шевченка, зокрема Географічна комісія. 
Систематична організація загальноукраїнських і міжнародних наукових форумів 
з актуальних проблем суспільної географії і, особливо, географії України.

15. Видання національних наукових часописів у галузі суспільної географії, 
її теорії, методики та українознавчих студій типу “Історія української географії” 
(Тернопіль), “Часопис соціально-економічної географії” (Харків) тощо.

16. Урізноманітнення та інтенсифікація популяризації географічних, у т. ч. 
суспільно-географічних, знань шляхом видання відповідної літератури з світо-, 
країно- і краєзнавства, організація нових географічних популярних видань на 
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зразок американського часопису “National Geographic” (“Національна географія”), 
створення географічної аудіо- та відеопродукції (кіно- і відеофільмів), радіо- і 
телепередач тощо.

17. Останнім часом, особливо від початку XXI ст., назріла проблема 
суспільно-географічних досліджень межевих ділянок із науковими дисциплінами 
т. зв. суміжного блоку. Це передовсім: геоекономіка, геополітика, геоекологія, 
геодемографія, геостратегія, геолінгвістика, геопоетика. Найбільш освоєною до 
нашого часу є геополітика і геоекономіка. “Точками зростання” стала геодемографія 
(В. В. Яворська, Одеса), геософія (Ю. О. Кисельов, Луганськ, Умань), геопоетика 
(О. І. Шаблій, Львів). Потребують також нових досліджень у сфері геопсихології.

18. Із підписанням Україною Угоди з ЄС про асоціацію (2014 р.) постала гостра 
проблема дослідження суспільно-географічних аспектів інтеграції нашої держави у 
європейську спільноту. Зокрема проблема геопросторового зрушення українського 
суспільства у західному і південно-західному напрямах.

19. У зв’язку з агресією Росії і анексією нею Автономної Республіки Крим 
постала проблема обґрунтування шляхів реконструкції зруйнованої сепаратистами 
економіки Донбасу і визначення його нового місця і ролі в рухові України до 
інтеграції з Європою.

20. Зміна організаційної структури всієї географічної науки в Україні. 
У зв’язку з реорганізацією НАН України її академічні інститути, в т. ч. й Інститут 
географії, увійдуть у систему загальнонаціональних інститутів наук про Землю    
і регіональних потужних науково-дослідних університетів. В останніх (Київ, 
Львів, Харків, Одеса, можливо, Дніпропетровськ) слід створити цілком нові, 
сучасні географічні, геокосмічні і геофізичні центри, які працюватимуть на 
міждисциплінарній основі за єдиною програмою.



II. МЕТАТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

1. Проблеми об’єкта і предмета дослідження                     
суспільної географії

Класи проблем*1

Розвиток суспільної географії на зламі тисячоліть характеризується підвищеним 
інтересом до її наукових проблем. Цей доленосний період вирізняється передусім 
теоретизацією географії загалом, її гуманізацією і екологізацією зокрема. Суттєво 
змінюються форма і зміст наукових проблем внаслідок впровадження нових 
методів дослідження, особливо ГІС-технологій з використанням математичних 
методів і моделей, а також одержання нової інформації шляхом використання 
дистанційних засобів, та зі світової мережі Інтернет тощо.

Трансформація українського суспільства як складної і великої системи у 
суспільство з ринковою економікою, високорозвиненою соціальною і культурно-
духовною сферою вимагає корінної перебудови методологічних, метатеоретичних 
та власне теоретичних засад суспільно-географічної науки. Для цього треба 
розв’язати різноманітні наукові проблеми, починаючи з філософських і закінчуючи 
методичними та конструктивними. Трансформація суспільства вимагає переглянути 
теорію його геопросторової організації в цілому, а також його складових аспектів – 
демографічних, соціальних, екологічних, духовних та економічних. Словом, 
наукові проблеми, які необхідно якнайшвидше розв’язати, надзвичайно складні 
і різноманітні.

Безпроблемних наук не існує. Але у суспільній (ще донедавна – економічній) 
географії панували описовість, індеферентність до науково-теоретичних пошуків, 
апологетизм (оправдання глибоких територіальних диспропорцій, будівництва 
‘‘гнилих’’ морів, розміщення у давньоосвоєних реґіонах України підприємств-
гігантів, в т. ч. АЕС та ін.). Великою мірою втрачена прогностична функція науки. 
Розвиток суспільної географії в умовах самостійності України і перманентної 

* Друкується за: Шаблій О. І. Проблемний підхід в науці / О. І. Шаблій // Суспільна географія: 
теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – С. 7–11.



43Проблеми об’єкта і предмета дослідження суспільної географії

системної кризи поки що не призвели до помітних зрушень у розв’язанні її назрілих 
проблем. 

Наукове знання має внутрішньо неоднорідну структуру. При його побудові 
необхідно врахувати різні елементи – складні і прості. До простих елементів 
належать поняття, судження, умовиводи. Але всі вони є і в донауковому знанні. 
Складні елементи – це своєрідні “розгорнуті блоки” – гіпотези, теорії, концепції, 
що відрізняються від простих формально (кожне поняття, наприклад, можна 
розгорнути у теорію чи концепцію). Складні елементи, що відрізняються від 
простих функціонально, – це наукові проблеми, принципи, закони, задуми. 

Будь-яке наукове дослідження – це ланцюг найрізноманітніших проблем. 
Проблемний зміст науки органічно входить у її зміст як складова частина. Сфера 
наукових проблем і сфера “закінченого” знання тісно пов’язані, їх важко механічно 
розділити.

Проблема, образно кажучи, звернена у майбутнє. Але вона, як дволикий Янус, 
повернена і у минуле: в ній фіксується неповнота наукового знання, неможливість 
пояснення з його допомогою нових явищ реальності. Але вона опирається на 
існуюче знання.

Отже, проблема – це форма розвитку знання, форма переходу від старого 
знання до нового1. Вона виникає тоді, коли старе знання проявляє свою обмеженість, 
а нове – ще нерозвинене. Кожна проблема тісно пов’язана з проблемними питаннями 
(правда, не кожне питання є проблемним). Саме у питанні проблема знаходить 
своє концентроване вираження. Зокрема, вузловим пунктом наукової проблеми 
є т. зв. центральне питання. Наприклад, коли розглянемо теоретичну проблему 
територіальних комплексів, то центральним питанням тут буде структура і зв’язки 
комплексів.

Таким чином, складна проблема ніби розгалужується на ряд підпроблем, 
що виражаються через центральне та інші (часткові) питання. Наприклад, щоб 
відповісти на проблемне питання, необхідно вийти за межі існуючого знання (на 
звичайне питання можна знайти відповідь в існуючому знанні).

Вихідним пунктом виникнення наукової проблеми є проблемна ситуація, 
тобто суперечність і невідповідність між науковим знанням і новими фактами, 
між знанням і незнанням. Ці невідповідності часто пов’язані з особливостями 
внутрішнього розвитку самої науки, або з розвитком суміжних чи навіть генетично 
і функціонально віддалених сфер наукового знання.

Нарешті, існує проблема і проблемний задум. У проблемному задумі ще нема 
шляхів розв’язання проблеми. Вона лише ставиться у загальних рисах, ще не 
конкретизована. Але, у певному розумінні, це вже є початком розв’язання наукової 
проблеми. Наприклад, коли у суспільній, особливо в економічній, географії, більш-
менш розв’язаною вважалася проблема територіальної організації виробництва (на 

1 Сичивица О. М. Методы и формы научного познания / О. М. Сичивица. – Москва, 1972.
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відміну від просто розміщення), виник задум, а по суті ідея гнучкої територіальної 
організації, що було обґрунтовано нами у 1987 році1. 

На переломі тисячоліть у суспільній географії склалися декілька великих 
класів наукових проблем. На наш погляд, найважливішими серед них є проблеми: 
методологічні, метатеоретичні, власне теоретичні, методичні, конструктивні 
(прикладні). Важливими на цьому етапі є проблеми географічного україно-
знавства.

Методологічні проблеми. Це група проблем пов’язана з філософськими 
основами пізнання. Що саме онтологічним і гносеологічним об’єктом відображено 
в суспільній географії: суспільство, людина як складова суспільства і природи, 
ноосфера (сфера людського розуму, культури, цивілізації)? Філософські основи 
пізнання цього об’єкта: наївний і метафізичний матеріалізм, діалектика, позитивізм, 
постмодернізм тощо. Простір і час, речі, властивості і відношення у суспільній 
географії. Процес пізнання у СГ, наукові факти. Емпіричний, теоретичний рівень 
пізнання. Істинність суспільно-географічних знань, критерій географічних істин. 
Суспільна географія і геософія та ін.

Метатеоретичні проблеми. В кожній науці є ряд теоретичних проблем, 
які неможливо розв’язати за допомогою лише її внутрішнього поняттєво-
категоріального апарату. Тоді необхідно виходити поза межі даної науки, часто на 
загальнонауковий рівень. Такі проблеми називають метатеоретичними (грецьке 
“мета” – означає “після”). Розвинені науки мають навіть свої метатеорії (металогіка, 
метаматематика). Була спроба створити метагеографію (Ю. Саушкін, Б. Гуревич, 
1968) і метакартографію. Наприклад, грузинський вчений А. Асланікашвілі у книзі 
“Метакартографія” (1975) писав, що метакартографія “включає дослідження карти 
на базі логіко-методологічних принципів теорії відображення і дає обґрунтування 
предмета, методу та мови картографічного пізнання”.

Енциклопедичний словник УРЕС (Київ, 1987, Т. 2, с. 385) вважає, що 
метатеорія “аналізує властивості, структуру, методи, логічні основи (доказовість, 
несуперечність, строгість тощо) іншої предметної теорії, а також встановлює межі 
її застосування та різні моделі”.

До метатеоретичних проблем суспільної географії, зокрема, належать проблеми 
предмета і конкретних об’єктів дослідження, проблеми змісту, компонентної 
структури і зв’язків з іншми сферами наукового знання. Певною мірою сюди 
входить і проблема суспільної організації науки.

Власне теоретичні проблеми – це проблеми термінів, понять і категорій, 
поняттєво-термінологічних систем, наукових ідей, гіпотез і принципів, законів і 
закономірностей, концепцій і теорій та ін. Наука вважається розвиненою лише тоді, 
коли вона має систему всіх названих її елементів і накреслює нові проблеми, що 

1 Шаблий О. Гибкая территориальная организация производства (постановка вопроса) / О. Шаблий // 
География и современность. – Ленинград, 1987. – Вып. 3. – С. 95–104.
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передбачають їхній подальший розвиток. У даний час, наприклад, надзвичайно 
важливою є проблема теорії територіальних соціально-економічних і виробничих 
комплексів в умовах трансформації суспільства на ринкових засадах. 

Методичні проблеми – це проблеми системи методів – філософських, 
загальнонаукових та конкретнонаукових, в т. ч. міждисциплінарних і спеціальних, 
методики досліджень з поєднанням традиційних і сучасних (модерних) методів, 
використання математичного і логіко-математичного моделювання, ГІСівських 
технологій, дистанційних та інтернетівських засобів одержання первинної 
інформації тощо.

Конструктивні (прикладні) проблеми стосуються використання принципів, 
положень, теоретичних, методичних засобів суспільної географії у різних сферах 
людської діяльності. Насамперед, це стосується освітньої функції географічної 
науки, тобто сучасних наукових основ її вивчення у середній загальноосвітній та 
фаховій школі, у вищих навчальних закладах, популяризації наукових географічних 
знань серед населення. Це проблема застосування теорій і концепцій, законів і 
закономірностей суспільної географії при виробленні і реалізації територіальної 
(реґіональної) політики: демографічної, екістичної (розселенської), соціальної, 
економічної, культурно-релігійної, екологічної тощо. Відомо, що у сфері терито-
ріального планування і проектування, реґіональної політики, особливо економічної, 
найбільше використовувалися теорії (чи їх окремі положення) територіальних 
соціально-економічних та виробничих комплексів, економічного районування, 
полюсів зростання, систем розселення, природно-ресурсних циклів тощо.

Нарешті, проблеми географічного українознавства. Це проблеми історії 
географії України і української географії, її місця у контексті розвитку світової 
і європейської суспільної географії, актуальні міждисциплінарні внутрішньо-
дисциплінарні проблеми: українського етно- і націогенезу, вичерпності 
працересурсного потенціалу України, геополітичного, геоекономічного потенціалу 
і ролі України у контексті світових і євразійських реалій, структури національного 
комплексу України, його геопросторової реґіоналізації та ряд інших.

Загальний об’єкт дослідження*1

Суспільство. Формаційний і геосферний підходи. Кожна наука, зокрема і 
суспільна географія (СГ), має свої загальний і конкретні об’єкти, а також предмет 
дослідження. Багато вчених вважають, що об’єкт науки – поняття ширше і 
фундаментальніше, ніж її предмет. Проте існує думка, що предмет науки охоплює 
її об’єкт, аспект і навіть методи дослідження.

* Друкується за: Шаблій О. І. Поняття загального об’єкта науки / О. І. Шаблій //  Основи загальної 
суспільної географії: підруч. / О. І. Шаблій. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 7–16.
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Вважається, що об’єктом науки загалом є певний фрагмент (частина) 
реальності – предметної чи духовної,  на  який спрямована її увага (рефлексія) і який 
опосередкований системою понять і категорій, а також методами дослідження. 
Між ученими поки що немає спільної думки щодо об’єкта СГ.

Ще донедавна в умовах тоталітаризму науковці змушені були дотримуватись 
марксо-енґельсівського положення, що об’єктом кожної науки є відповідна форма 
руху матерії. Нібито механіка вивчає механічну, фізика – фізичну, хімія – хімічну, 
біологія – біологічну, а суспільствознавство – суспільну форми руху матерії. 
Однак до кінця ХІХ ст., коли було висунуте таке положення, наука надзвичайно 
ускладнилась. Багато наук вивчають не лише так звану матеріальну, але й 
духовну сферу діяльності (філософія, логіка, математика тощо). Кожна наука 
досліджує історію свого розвитку. З’явились наукові дисципліни, завданням яких є 
вивчення процесів управління, пов’язаних з циркуляцією інформації (інформатика, 
кібернетика та ін.). Виникли наукові дисципліни і напрямки на стику наук як 
результат їх інтеґрації (наприклад, соціальна екологія).

Отже, обмежувати об’єкти наук декількома зазначеними вище формами руху 
матерії та ще й придумувати “нові” форми її руху (“географічну”, “геоморфологічну” 
тощо) в наш час є анахронізмом, тобто не відповідає сучасності. Тепер погляд про 
те, що матеріально-суспільна форма руху як об’єкт дослідження СГ, відходить у 
минуле. 

Існує три-чотири підходи до розуміння загального об’єкта СГ. Відповідно до 
одного з підходів, що є найпоширенішим, таким об’єктом є суспільство в цілому чи 
його окремі сфери – демографічна, економічна, соціальна, політична та ін. (рис. 1.1). 
Позитивним у цьому підході є те, що суспільство розглядається з геосферних позицій 
та у зв’язку з іншими – природними сферами (літо-, гідро-, атмо-, біосферою). На 
цьому геосферному підході побудована теорія географічної оболонки, яку вважають 
найзагальнішим об’єктом вивчення всієї системи географічних наук. Географічна 
оболонка має континуально-дискретну організацію різного просторового масштабу, 
починаючи від глобального і закінчуючи локальним, місцевим.

Однак виникає питання: як трактувати суспільство? Ще донедавна у країнах 
Східної Європи, зокрема і в Україні, у теорії існувало так зване формаційне 
розуміння суспільства. За цією псевдотеорією суспільства загалом не існує. Воно є 
конкретно-історичним явищем. Тобто наявні лише конкретні суспільно-економічні 
формації з певними, тільки їм властивими економічною базою і відповідною 
надбудовою. У своєму розвитку формації послідовно переходять одна в одну 
внаслідок соціальних революцій, змінюючись від первіснообщинної, далі через 
рабовласницьку, феодальну, капіталістичну і до комуністичної (комуністична ще 
нібито мала дві стадії: соціалістичну і власне комуністичну).

“Класики” марксизму-ленінізму стверджували, що для кожної формації 
характерні лише їй властиві продуктивні сили (сюди марксо-лєнінці відносили 
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трудящих1 і засоби виробництва) і виробничі відносини (сукупність відносин між 
людьми у процесі виробництва матеріальних благ, пов’язаних із відносинами 
власності на засоби виробництва). Самі виробничі відносини являють собою 
економічну базу суспільства, над якою розвивається відповідна їй надбудова – 
система класової ідеології, поглядів, відповідних інституцій, охоплюючи інститут 
держави. Такий класово-формаційний підхід фальшиво орієнтував суспільну 
(тоді – економічну) географію на визначення її об’єкта: продуктивних сил 
(московська університетська школа) і (або) виробничих відносин (ленінградська 
школа) і (або) суспільства як єдності продуктивних сил і виробничих відносин. 
Наприклад, у 1955 р. на ІІ Всесоюзному з’їзді Географічного товариства СРСР 
навіть було прийняте визначення об’єкта економічної географії: нібито вона вивчає 
географічне розміщення виробництва (яке розуміється як єдність продуктивних 
сил і виробничих відносин), умови й особливості його розвитку в різних країнах 
і районах.

Рис. 1.1. Система геосфер суспільства і природи

Таке трактування об’єкта найчастіше призводило до непорозуміння у 
середовищі економіко-географів. Одні вважали економічну географію географічною 
наукою (вивчає продуктивні сили), інші – економічною (досліджує виробничі 

1 Головною продуктивною силою суспільства, писав Ульянов-Лєнін, є робітник, трудящий.
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відносини). Одні стверджували, що географічних законів не існує, інші запевняли, 
що ними є закони політекономії, а отже, економічна географія  є не просто галуззю 
економічної науки, а “конкретною політекономією”.

Отож, настав час відмовитися від цього “історико-матеріалістичного” 
трактування суспільства і, відповідно, загального об’єкта СГ. Якщо таким об’єктом 
вважати суспільство (а тепер тим більше, зважаючи на недавнє присвоєння 
соціально-економічній географії назви суспільна), то необхідно відповідним чином 
його трактувати.

Суспільство слід розуміти передусім як складну систему декількох сфер 
(рис. 1.1): демографічної, соціальної, господарської (економічної), екологічної, 
політичної, духовної, які перебувають у взаємному зв’язку (генетичному і 
функціональному) та формують геопросторові єдності, починаючи від локальних 
та реґіональних і закінчуючи глобальною.

Такий геосферний підхід дає змогу вивчати суспільство в цілому синтетично, а 
кожний компонент суспільства (населення, господарство, соціальну сферу та ін.) – 
окремими галузями географії в контексті зв’язків з іншими і природним довкіллям. 
Унаслідок цього формуються галузево-компонентні і просторово-компонентні 
підрозділи СГ. Можливо структуризувати суспільство за такими сферами: 
соціосфера, економсфера, техносфера, культуросфера. Тепер, коли людство 
переходить до інформаційної цивілізації, можна стверджувати про формування 
поряд із техносферою також інформаційної сфери.

Людина. Цивілізаційний і діяльнісний підходи. Якщо головним у суспільній 
географії вважати людину, то змінюються багато вироблених у ній установок, 
положень і висновків.

Передусім людину слід трактувати не як “продукт суспільних відносин” 
(К. Маркс), а як найвищий вияв розвитку природи і суспільства, як соціоприродний 
компонент, найголовнішою властивістю якого є духовність. Фундаментальною 
метою людського існування стає осягнення духовних цінностей. Все інше – це 
лише засоби такого осягнення.

Людина у СГ може розглядатися за двома головними підходами: 
– як категорія життєдіяльності; 
– як категорія культури і духовності (так званий цивілізаційний підхід).
Цивілізаційний підхід протилежний до формаційного, навіть є його запереченням. 

Цей підхід ґрунтується на тезі, що головними фрагментами людського суспільства 
у глобальному масштабі є цивілізації. На думку вчених, у світі існувало близько 
30 цивілізацій. Сьогодні їхня кількість зменшилась до семи-восьми.

Поняття цивілізацій пов’язується з багатьма особливостями людей, народів 
і країн: характером культури, духовності і менталітету (особливості світосприй-
мання, моралі, етики й етнопсихіки). Різні вчені називають різні сучасні 
цивілізації. Наприклад, відомий американський фахівець з проблем цивілізацій 
Семюель Гантінґтон (S. Huntington, 1996) у книзі “Захід унікальний, але не 
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універсальний” виділяє такі цивілізації: західну (християнську), конфуціанську 
(китайську), японську, мусульманську, індуську, слов’яно-православну та, можливо, 
африканську. В іншій праці він об’єднує китайську, японську й індуську цивілізації 
в одну азійську.

Кожна цивілізація характеризується певною історично-духовною цілісністю. 
Більшість з них представлені багатьма країнами і народами, як, наприклад, західна, 
слов’яно-православна та мусульманська. Часом межі цивілізацій проходять через 
території країн, як це було чи є у Росії або колишній Югославії. Суперечливим є 
належність України до західної чи слов’яно-православної цивілізації.

Цілісність цивілізації передбачає її стійкість, яка залежить від внутрішньої 
культурно-соціальної та релігійно-філософської збалансованості. Внутрішні зміни 
у цивілізаціях відбуваються дуже повільно. Найменший вплив тут мають зовнішні 
чинники. Недарма східні цивілізації (мусульманська, індуська, китайська) чинять 
належний опір західній (християнській) або тому процесові, що отримав назву 
вестернізації (west англійською означає “захід”).

З огляду на це С. Гантінґтон передбачає зіткнення цивілізацій, зокрема й 
воєнне. Тому, навіть зважаючи на те, цивілізаційний підхід у СГ заслуговує на 
увагу дослідників, можливий міжцивілізаційний конфлікт – одна з глобальних 
проблем людства поряд з екологічною чи продовольчою.

Зазначимо, що іноді деякі вчені виділяють як протилежність суспільно-
економічним формаціям “технологічні” цивілізації: аграрну (доіндустріальну), 
індустріальну, постіндустріальну й інформаційну.

Отже, цивілізації та їхні геопросторові зв’язки можуть бути загальним об’єктом 
вивчення СГ.

Водночас фізики і філософи розробили класифікацію людських цивілізацій залежно від обсягів 
і видів споживання людством енергії життєвого простору. Так, у 60-х роках XX ст. з’явилася 
класифікація Кардашова1. Учений виділяє три типи людських цивілізацій: I тип – планетарна 
цивілізація, яка споживає лише частку сонячного світла, що падає на Землю, – приблизно 1017 Вт; 
тип II – зоряна цивілізація, яка споживає всю енергію, яку випромінює її сонце, або 1027 Вт; 
нарешті цивілізація типу III – це галактична цивілізація, яка споживає енергію мільярдів зірок, 
або приблизно 1037 Вт.

Отже, кожна наступна цивілізація споживає приблизно у 10 мільярдів разів енергії більше, 
ніж попередня. Ми знаходимося десь у 0,7 цивілізації першого типу2.

Крім “власне енергетичної” класифікації існують ще “інформаційні” та “ентропійні” класи-
фікації. Учений Карл Саґан розробив енергетичну класифікацію, за якою літери алфавіту від 
A до Z відповідають конкретним обсягам інформації. Зокрема, цивілізація A опрацьовує лише 
мільйон одиниць інформації, що відповідає цивілізації, яка послуговується тільки усною мовою й 
не має письма. Цивілізація C (Давня Греція) характеризується числом близько мільярда інформації 
(розвинена писемність і багата література). Наша цивілізація належить до типу Н, точніше 0,7 Н.

1 Цифри і факти подано за книгою Кайку М. “Фізика майбутнього” / М. Кайку. – Львів : Літопис, 
2013. – С. 372–373.

2 Кайку М. Фізика майбутнього... – С. 389.
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Останнім часом з’явилася класифікація цивілізацій з урахуванням забруднення довкілля і 
нагромаджування відходів. Ця характеристика призводить до розширення хаосу, невпорядкованості, 
дезорганізації, до зростання ентропії. Отже, звідси виникають такі два класи цивілізацій1: а) циві-
лізація, яка стримує ентропію, використовуючи всі доступні засоби для обмеження виробництва 
відходів і надлишкового тепла. Внаслідок впровадження нанотехнологій та енергії з відновлюваних 
джерел цій цивілізації вдається обмежити ентропію; б) цивілізація другого типу не переймається 
зростанням ентропії і збільшує енергоспоживання. Якщо у цій цивілізації ентропія зростатиме 
швидше, ніж її здатність до переселення на інші планети, то їй загрожуватиме смерть.

Людину у СГ тепер дуже часто трактують з допомогою поняття життє-
діяльності: трудової, споживчої, соціоприродної, відтворювальної та екістичної 
(розселенської). 

Трудова життєдільність або праця – фізична та духовна – це процес, що 
відбувається між людиною і природою, у якому людина як сила природи регулює, 
контролює й опосередковує обмін речовин між собою і природою. Отже, у розвитку 
і геопросторовій організації суспільства і його визначального елемента – людини – 
необхідні, як мінімум, такі взаємодіючі компоненти:

а) природне довкілля (природні умови та ресурси); 
б) самі люди, наділені здатністю до праці; 
в) засоби виробництва (предмети і засоби праці), які, використовуючи 

речовину й енергію природи, примножують фізичні та розумові сили людини. 
Тому характерні особливості території в кожному випадку залежать як від 
особливостей її природного середовища, так і від того суспільства (його 
економічного, соціального, інтелектуального потеніалу тощо), яке розвинулось у 
цьому середовищі і є результатом довготривалої еволюції та взаємодії.

Відтворювальна життєдіяльність – це народження та виховання дітей, 
функціонування сім’ї, відтворення фізичного й інтелектуального потенціалу 
населення, підготовка фізично і духовно здорових людей тощо. Цей вид діяльності 
розвивається з урахуванням не лише суспільних, але й природних законів, що 
регулюють біоенергетичні процеси. Відтворювальна діяльність тісно пов’язана з 
проблемами охорони здоров’я населення, зокрема, матері та дитини, моральним 
здоров’ям нації, продовольчою проблемою та ін.

Соціоприродний вид людської життєдіяльності полягає в тому, що людина 
як жива істота взаємодіє з природою безпосередньо на популяційному (у межах 
усього людства), соціумному (у межах окремих частин цивілізації – держав, націй, 
населених пунктів тощо) й організменному (як окремий людський організм) 
рівнях. Ця взаємодія має кількісні та якісні характеристики. Зокрема, дедалі 
більшого значення у природі набувають біологічні чинники, створені людиною 
(вирощування сільськогосподарських культур, розвиток біотехнологій тощо), 
збільшується загальна кількість самих людей, унаслідок чого зростають масштаби 
соціоприродної життєдіяльності.

1 Кайку М. Фізика майбутнього... – С. 382.
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Екістична, або розселенська, життєдіяльність пов’язана з “силовим полем” 
людини і полягає у зв’язках людей між собою у системі поселень (населених 
пунктів). У результаті люди створили мережу поселень, які комунікаційними 
лініями автошосейного, залізничного, річкового, морського, авіаційного 
транспорту, ліній електропередач, трубопроводів і зв’язку утворюють глобальний 
екістичний континуум1, складовими частинами якого стали екістичні системи 
країн та окремих реґіонів.

Нарешті, п’ятий вид життєдіяльності – споживчий. Він полягає у тому, що 
створені в процесі праці матеріальні та духовні блага люди використовують у своїх 
інтересах – споживають. У процесі споживання виникають додаткові потреби в 
енергії та інших засобах.

На наш погляд, діяльнісний підхід найповніше відповідає сучасному 
загальнонауковому і філософському розумінню загального об’єкта СГ. У такому 
випадку маємо майже повний збіг видів діяльності з відповідними галузями 
суспільства: трудової діяльності – з господарською, соціоприродної – із соціаль-
ною та екологічною, відтворювальної – з демографічною, екістичної – теж із 
демографічною. Отже, діяльнісний підхід вносить у суспільну географію також 
функціональний аспект дослідження2.

Земна поверхня. Екологічний і ноосферний підходи. Також людину можна 
розглядати як соціальний елемент біосфери. А це дає підстави трактувати її як 
господаря окремо чи разом з іншими елементами біосфери у великому земному 
домі. Це також дає можливість об’єднатись фізичній і суспільній географії 
завдяки їхній екологізації, що є найважливішим засобом їхньої інтеґрації. Однак, 
звернемо увагу, це не буде їхнім злиттям у так звану “єдину географію”. А радше 
сприятиме спільному розв’язанню назрілих проблем людства: екологічної, сталого 
економічного і соціального розвитку, продовольчої тощо.

Біосферу розглядають учені як:
а) сукупність усіх живих організмів (разом з людиною) та їхніх популяцій 

(спільнот) видових і просторових. Це так звана актуальна біосфера, яка є 
загальноземною оболонкою поряд із літо-, гідро-, атмо- й антропосферою. 
Таке розуміння біосфери впровадив у географію австрійський учений Е. Зюсс 
(E. Süss, 1831–1914). Часом її називають “плівкою життя”. У цій “плівці” функція 
рослинних організмів полягає у нагромадженні сонячної енергії шляхом механізму 

1 Континуум – система, яка має риси безперервності. Протилежна – дискретна (подільна) система.
2 Звичайно, у науці панує генетичний підхід. Він потребує розкриття передусім причини того     

чи іншого явища, визначальних чинників його виникнення, формування і розвитку. Цей підхід 
розвинений як у природничих, так і суспільних науках. На відміну від нього, функціональний підхід 
передбачає дослідження “життєдіяльності” предметів, явищ, процесів і особливо систем протягом 
короткого періоду. Тут головним є розкриття зміни станів об’єктів і їхніх систем, відповідь на 
питання, як змінюються ці стани, за якими “функціональними” законами і закономірностями. Цей 
підхід передбачає необхідність управління процесами функціонування, циркуляцію інформації.



МЕТАТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ52

фотосинтезу у вигляді вуглеводів, білків і жирів. Окрім того, вони забезпечують 
рівновагу газового складу атмосфери (поглинання вуглекислого газу і виділення 
кисню), поповнюють біохімічний склад ґрунтів та ін. Трофними (харчовими, 
продовольчими) зв’язками рослинний світ виходить на світ тваринний. І все 
це відбувається на основі саморегуляції глобальної, регіональних і локальних 
біосистем;

б) область живого, тобто, по суті, географічна оболонка. Так розумів біосферу 
В. Вернадський. У цій області усі процеси, склад окремих геосфер генетично 
пов’язані з “живою речовиною”. Наприклад, газовий склад атмосфери стабільний 
завдяки життєдіяльності живих організмів; породний склад літосфери, великою 
мірою, генетично визначений, особливо осадові породи (паливні ресурси, вапняки 
тощо), минулими зв’язками із живими організмами.

Отже, у такій біосфері, особливо у розумінні В. Вернадського, відбувається 
життєдіяльність людини, яка перебуває в ній в ролі “господаря” і стихійно чи 
цілеспрямовано змінює свій “природний дім”, поліпшуючи його чи погіршуючи.

Нарешті, загальний об’єкт “людина” у СГ може трактуватися не лише як 
діяльний елемент суспільства чи середовищний компонент (“господар”) біосфери, 
але й як носій розуму у біосфері. Іншими словами, людина – це той елемент 
біосфери, що перетворює її у ноосферу – сферу розуму. 

Сучасне трактування поняття ноосфери, похідним від якого є поняття процесу 
ноосферизації, належить акад. В. І. Вернадському1. Ноосфера – це частина природи, 
охоплена людським розумом. Відповідно, сюди належить не тільки Земля, але й 
найближчий космос, який є ареною активної науково-практичної діяльності. У 
функціональному плані ноосфера – це область активної взаємодії суспільства 
і природи, яка охоплює ті її компоненти, властивості і процеси, які створені 
діяльною людиною на попередніх етапах розвитку суспільства.

У змістовому аспекті ноосфера характеризується тими рисами і властивостями, 
відношеннями і процесами, на яких відображається перетворювальна і продуктивна 
“сила розуму” і яка приурочена, головно, до земної поверхні. Зрозуміло, що в 
зв’язку з виходом людини в космос, освоєнням нею глибин земних надр і Світового 
океану, проникненням у структуру атомного ядра можна вести мову про закон 
розширення ноосфери. 

Слід мати на увазі, що В. І. Вернадський розглядав ноосферу в тісному зв’язку з 
біосферою, яку він розумів як сферу живого, що охоплює сукупність як актуально 
існуючих живих організмів (“жива речовина”), так і змінених ними протягом 
багатьох геологічних епох тіл і їхніх властивостей у неживій природі (повітря, 
вода, земні породи). Геохімічна функція живої речовини настільки суттєва, що 
внаслідок цього докорінно змінилася і перетворилася в динамічно зрівноважену 

1 Вернадский В. И. Размишление натуралиста. Научная мисль как планетное явление / 
В. И. Вернадский. – Москва, 1977. – Кн. 2. – 191 с.
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вся географічна оболонка (геосфера, ландшафтна оболонка)1. Біосфера, таким 
чином, стала суттю геосфери Землі ще до появи на ній людини. 

З розвитком людського суспільства в біосфері виникла нова якість: крім 
чисто біологічної сили, це – сила розуму, пов’язана з життєдіяльністю людини, 
зокрема з її працею. Саме ця сила в кінцевому підсумку змінює і біосферу (поява 
біотехнології, біоінженерії). На певному етапі розвитку біосфера переростає в 
ноосферу.

Ця особливість виявляється передусім під час науково-технічних революцій 
(НТР). Прикладом може бути остання НТР. Прискорення процесу онаучування всієї 
праці, інтелектуалізація людської діяльності, лавиноподібне зростання науково-
технічної інформації пов’язані з електронізацією виробництва, комп’ютеризацією, 
впровадженням біотехнологій і генної інженерії.

У розвитку взаємозв’язків між ноосферою і біосферою можна виділити два 
етапи: 

– перший етап, коли ноосфера як ціле розвивається стихійно (характерний 
для всіх дотеперішніх суспільств); 

– другий етап, коли ноосфера усвідомлює себе як єдність людини і природи, 
як найвищий етап освоєння природи людиною. Цей етап припадає на період 
розвитку постіндустріального, а далі – інформаційного суспільства.

Зазначимо, що ноосфера як інтелектуалізована біосфера може розвиватися 
тільки в умовах наукового саморегулювання суспільства, у тому числі регулю-
вання його взаємозв’язків (передусім речовинних та енергетичних) із зовнішньою 
природою; у зв’язку із законом розширення ноосфери можна вести мову про 
закон розширення біосфери, оскільки біосфера в цей час є матеріальним носієм, 
субстратом ноосфери. Розширення ноосфери є також розширенням біосфери.

Виходячи з цього положення, можна стверджувати, що ноосфера з її 
людським “розумовим” змістом і людським “біологічним” субстратом є синтезом 
косноприродного, біоприродного і нооприродного, який найчіткіше розвивається і 
виявляється на земній поверхні. По суті, земна поверхня – це сфера найактивнішого 
генетичного і функціонального зв’язку цих трьох складників і результат цього 
зв’язку. Саме так багато вчених розглядали (наприклад, акад. С. Рудницький) і 
розглядають її як спільний онтологічний об’єкт географії загалом. У такому разі СГ 
досліджує людську (біо- і ноосферну) сторону цього об’єкта. Її ще із старогрецьких 
часів називають ойкуменою (грец. “ойкос” означає “дім”).

Крім інформаційної сфери, яка є наскрізною у сучасному суспільстві і проникає вглиб 
кожної з виділених семи сфер та виступає фундаментальною основою сучасного формування і 

1 Зазначимо, що в географічній науці географічна оболонка трактується як взаємопов’язана єдність 
таких сфер: літо-, атмо-, гідро-, біо- соціосфери. Біосферу розглядають як сукупність живих 
організмів та їхніх популяцій.
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функціонування людської цивілізації, тепер інтенсивно формується т. зв. геокосмотехносфера1 
(скорочено ГКТС). 

Термін “ГКТС” націлює думку на те, що у ньому кожен із чотирьох терміно-елементів 
є суттєвим. “Гео” означає, що маємо справу із Земною кулею загалом (на це скеровує думку і 
терміно-елемент “сфера”). “Космо” – це терміно-елемент, який спрямовує увагу на космос, зокрема 
близький, тобто той, що має безпосередній зв’язок із земною поверхнею (про це трохи пізніше). 
Особливо з тими її елементами, які є штучними (техніко-інженерними) і певним чином пов’язані 
з космотехнічними елементами – сателітами Землі. 

ГКТС має чітко фіксовані два матеріально-речовинних (вони ж матеріально-енергетичні) 
компоненти: земний, який головно знаходиться на твердій поверхні Землі (в принципі може бути 
і на поверхні, і у товщі чи на дні океану); і ближньокосмічний (більшість сателітів у ближньому 
космосі). Між ними установлені багато видів зв’язків, переважно інформаційних. 

Земний компонент ГКТС. Це вся сукупність технічних засобів і їх систем, пов’язаних з 
науково-дослідними і дослідно-конструктивними роботами (НДДКР), виробництвом космічної 
техніки, розбудовою космічної інфраструктури, баз запуску у космос сателітів різного виду, центрів 
управління (польотами і слідкуванням за ними в т. зв. автоматичному режимі), їх моніторинг, 
акумулювання і обробки отриманої інформації та ін. Усі ці елементи наземної техносфери 
передовсім націлені на другий компонент ГКТС – космічний. 

Космічний компонент ГКТС. Він являє собою сукупність космічних апаратів, тобто сателітів, 
які запущені у близький космос і обертаються навколо Землі чи є геостаціонарними. Кардинальним 
є питання про межі ближнього космосу.

Учені, які вивчають космічний простір, виділяють в ньому такі складові частини: а) навколо-
земний (ближній космос), б) міжпланетний, в) міжзоряний, г) міжгалактичний. Нас цікавить 
першою чергою т. зв. “ближній”, тобто навколоземний космос, який набуває нової якості у зв’язку з 

1 Геокосмотехносфера – новий термін вперше введений за моєю порадою у докторській дисер- 
тації п. Юрієм Кисельовим (див. його автореферат дисертації під назвою “Суспільно-географічні 
основи теоретичних та прикладних геософічних досліджень в Україні”, Львів, 2013 р.).

Рис. 1.2. Схема геостаціонарних супутників (О. І. Шаблій, 2015 р.)
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концентрацією в ньому технічних комунікаційно-інформаційних засобів і який впливає на багато 
природних і, навіть, суспільних процесів в атмосфері Землі і на земній поверхні (включаючи водну). 

У цьому ракурсі першим є питання меж цього простору – нижньої і верхньої. Звичайно, 
важливим є верхня межа атмосфери, що виступає водночас і нижньою межею ближнього космосу. 
Єдиної думки щодо цієї межі поки що немає. Але загалом її можна провести на висоті 100 км (т. зв. 
лінія Кармана; тут вже не працюють аеродинамічні поверхні через брак атмосферного тиску); або 
й на висоті 120 км (на ній спостерігаються перші помітні прояви атмосфери під час повернення 
кораблів на Землю з орбіти). А, загалом, можна конвенційно прийняти межу в 200 км і тут можлива 
найнижча орбіта з короткотерміновою стабільністю (декілька днів). 

Таким чином, зона 120–200 км є перехідною між атмосферою (точніше треба би говорити – 
аеросферою) і ближнім космосом. 

Тоді верхньою межею ближнього космосу можна вважати теж умовну межу між т. зв. 
термосферою і екзосферою – приблизно на висоті 700 км. У ближньому космосі зосереджені 
більшість штучних супутників Землі “мертвих” і діючих. 

Виявляється, що “мертві” сателіти – це т. зв. космічне сміття (90 % усієї маси штучних 
тіл і елементів їх розпаду)1. Лише 10 % – це діючі сателіти, які запустили “космічні держави” – 
США, Китай, Франція, Росія, Японія та ін. Серед космічних держав солідне місце також займає 
Україна. Вона – активний учасник багатьох міжнародних програм. В Україні функціонують два 
найбільших геокосмічних центри: Дніпропетровськ і Харків2. У них зосереджується не лише 
виготовлення космічних засобів – ракет-носіїв і систем управління польотами, але й науково-
дослідні фундаментальні і дослідно-проектні розробки. Важливою формою космічних досліджень 
стали програми “Глобалстар” та “Морський старт” (наша держава має тут 15 % вартості акцій). 

Мета запуску штучних супутників розмаїта: а) вивчення земної поверхні як суходільного, 
водного, атмосферного, біологічного та людського простору; б) фундаментальні та оперативні 
дослідження нижніх шарів атмосфери з метою коротко-, середньо- і довготермінових прогнозів 
погоди, екологічного стану і стану біосфери (аграрної чи лісової та ін. сфер); в) отримання поточної 
інформації про стан оборонних і наступальних систем країн – потенційних агресорів; г) дослідження 
космосу у різних, передовсім фізичних, аспектах; дослідження поведінки живих організмів (у т. ч. 
людини, тварин, мікроорганізмів) в умовах невагомості та опромінювання космічними променями 
і багато інших (в т. ч. енергетичних). 

Особливої уваги заслуговують сателіти, які знаходяться на геостаціонарній орбіті. Така орбіта 
проектується на земний екватор, а сам супутник перебуває постійно над однією і тією ж точкою 
екватора. Якщо над екватором помістити на однаковій відстані один від одного три сателіти то їх 
інформаційні “промені” у вигляді конусів охоплять всю площину Земної кулі.

Справа в тому, що такі сателіти знаходяться на досить великій висоті – приблизно 36 тис. км 
(точніше 35 786 км). Звичайно, їх сигнал для приполярних широт є слабший.

Супутники на геостаціонарній орбіті виконують, головно, функції телекомунікаційних і 
телетранслянційних зв’язків.

Важливою проблемою є також правові підстави освоєння і використання людством ближнього 
космосу. Поки що фундаментальні основи цього процесу не розроблені. Вважається, що космічна 
могутність держави – це їі військова і наукова могутність. 

1 Серед космічного сміття переважають: “мертві” супутники, останні ступені ракет, фрагменти 
обшивки ракет, фрагменти знищених супутників та ін. Виділяються дві зони ущільнення та 
концентрації космічного сміття у ближньому космосі: а) низькоорбітальна (висота 500–
1200 км); б) геостаціонарна на висоті приблизно 36 тис. км. Більшість “сміття” знаходиться у 
нижньоорбітальній зоні.

2 Україна: світове господарство / за ред. А. С. Філіпченка. – К. : Либідь, 2002. – С. 210, 222.
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Нарешті, слід визначитися з місцем ГКТС у системі геосфер. Тут можна використати такі 
загальновідомі географічні істини: 

1) кожна геосфера тісно пов’язана, окремо і опосередковано, з іншими геосферами. Так, 
демосфера (антропосфера) прямо пов’язана з іншими шістьма сферами. Всі вони разом складають 
ноосферу, яка базується на широко трактованій біосфері; 

2) кожна геосфера у своєму речовинно-енергетичному та інформаційному складі проникає в 
іншу геосферу. Усі вони, так чи інакше, є ноосферними проявами демосфери; 

3) міжгеосферна взаємодія відбувається там, де присутня суспільна людина з результатами 
її життєдіяльності.

Отже, взаємодія через функціонування геосфер здійснюється на загальноземному 
(глобальному), субглобальному (материковому, океанічному), регіональному і локальному рівнях. 

Коли ж з цих позицій розглядати ГКТС, то вона проникає в усі природні 
та суспільні сфери і взаємодіє з ними. З одного боку, вона є частиною існуючої 
земної техносфери, суттєво розширюючи її простір у космос. З іншого – вона 
є прямою функцією демосфери (і ноосфери загалом), є прямою і посередньою 
матеріалізацією духовної сфери людства. Немає сумніву щодо зв’язку ГКТС з 
економічною, соціальною чи політичною сферами. 

Таким чином, введення в науковий обіг поняття (а у перспективі і поняттєво-
термінологічної системи) геокосмотехносфери збагачує нашу науку – суспільну 
географію, виводить її на новий виток розвитку – у методології, теорії і методах 
дослідження. 

Предмет і конкретні об’єкти дослідження*1

Однак не тільки СГ вивчає суспільство в цілому і його складові частини. Воно 
є об’єктом суспільствознавства, філософії, історії, а окремі частини (наприклад, 
господарство) досліджує політекономія чи економічні науки, населення – 
демографія, соціальну сферу – соціологія тощо. Тому кожна наука досліджує певну 
сторону об’єкта – його властивості (риси), відношення, процеси. Та сторона об’єкта, 
на дослідження якої звернена головна увага науки, називається її предметом.

Предмет суспільної георафії – геопросторова (територіальна) організація 
суспільства чи його окремих частин: населення, виробничої, соціальної, політичної, 
духовної чи природно-ресурсної сфер.

Що означає геопросторова (територіальна)12організація? По-перше: взаємо-
розташування (взаєморозміщення) об’єктів у двовимірному (вертикальна – третя 
координата  – у більшості випадків до уваги не береться) просторі земної поверхні. 

* Друкується за: Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії: підручник / О. І. Шаблій. – 
Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 16–18.

1 Поняття “геопросторовий” дещо ширше за обсягом, аніж “територіальний”, бо воно стосується 
також водної поверхні та повітряної оболонки, а не лише суші (території).



57Проблеми об’єкта і предмета дослідження суспільної географії

Воно існує між двома пороговими масштабами: а) загальноземним (глобальним); 
б) “точковим”, вираженим рівнем окремого підприємства (закладу) чи населеного 
пункту. Усі просторові відношення явищ і процесів між двома зазначеними 
масштабами характеризуються географічністю. Розміщення над загальноземним – 
це вже космічне розташування. Воно не належить до сфери географії1. Так само 
внутрішня просторова організація підприємства (взаєморозташування цехів і 
дільниць) не є завданням дослідження географічної науки. Важливою рисою 
геопросторовості є взаємозв’язаність об’єктів із природним довкіллям земної 
поверхні. Кожен об’єкт ідентифікується координатами довготи і широти, 
протяжністю, площею та ін. (рис. 1.3 а).

Рис. 1.3. Три “пласти” геопросторової організації:
а – взаєморозташування об’єктів у двовимірному просторі земної поверхні; б – наявність 

геопросторових зв’язків між цими об’єктами; в – існування геопросторових формувань А і В

По-друге: наявність просторових зв’язків між розташованими у межах 
земної поверхні об’єктами. Ця зв’язаність виражається наявністю ліній зв’язку 
(транспортних та інших ліній комунікації); переміщенням речовини, енергії та 
інформації (передусім людей – носіїв усіх цих “субстанцій”) (рис. 1.3 б).

По-третє: існування територіальних суспільних утворень (формувань, 
поєднань, систем, структур). Найчастіше ці територіальні утворення є конкрет-
ними об’єктами суспільно-географічних досліджень. Прикладами можуть бути 
економічний район, господарський вузол, територіальний агропромисловий 
комплекс, територіальна система розселення, політико-географічний район та ін. 
(рис. 1.3 в). 

1 Правда, до уваги тепер слід брати ближній космос і взаєморозташування у ньому земних сателітів 
(див. далі).
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По-четверте: функціонування територіальних утворень, що полягає в 
регульованій (також саморегульованій) зміні їхніх станів унаслідок взаємодії 
з довкіллям (природним і суспільним) для досягнення завчасно передбачених 
цілей. Наприклад, агробізнесовий комплекс певної території має головною метою 
виробництво продовольчих продуктів (товарів). Взаємодіючи з іншими комплексами 
та природним довкіллям, він функціонує як регульована територіальна система, де 
кожна ланка (галузі, виробництва, підприємства, заклади й установи) і комплекс 
у цілому змінюють свій стан  протягом року. Регулювання відбувається шляхом 
переробки складовими частинами комплексу чи спеціальними управлінськими 
органами інформації про стан комплексу.

Коли ведемо мову про компонентні форми геопросторової організації 
суспільства, то маємо на увазі різні територіальні форми певної сфери – господарської, 
соціальної, демографічної та ін. Наприклад, елементарна чи реґіональна система 
розселення, промисловий вузол або район, сільськогосподарська зона тощо – усе 
це форми територіальної організації окремих галузей суспільства: відповідно 
народонаселення, промислової та аграрної.

У суспільній географії, окрім загального, виділяються також конкретні об’єкти 
дослідження. Загальним об’єктом, як зазначалося, переважно вважається людське 
суспільство в цілому чи його окремі великі частини: населення (народонаселення), 
господарство (як єдність сфер виробництва і послуг), соціальна, політична сфери 
тощо. У радянський час до великих частин суспільства, його складових відносили, 
передовсім, продуктивні сили (люди, засоби виробництва – знаряддя і предмети – 
праці) і виробничі відносини (стосунки людей між собою у процесі виробництва). 
Такий внутрішній поділ суспільства тепер вже застарілий (існує ще з початку 
ХІХ ст.). Хоч, якщо відкинути ідеологічну марксистську “начинку” (про те, що 
існує закон відповідності виробничих відносин рівню розвитку продуктивних 
сил; у разі його порушення відбувається соціальна революція), то з певними 
припущеннями і поправками він може мати права громадянства. Особливо в 
реґіональній економіці (геоекономіці).

Конкретні об’єкти дослідження – це форми геопросторової (територіальної) 
організації суспільства в цілому чи його складових частин. Класичні форми 
геопросторової організації суспільства: держава (країна) й економічний район. 
Існують різні просторові рівні і види форм.

На світовому рівні головною формою в геопросторовій організації суспільства 
є держава (країна). Вона є нульовою точкою відліку в загальній сукупності форм 
політичної організації. Можна говорити і про наддержавні форми – політичні, 
зокрема військово-політичні, блоки і групи держав (приклад – блок країн Західної 
Європи і Північної Америки – НАТО). Граничною тобто глобальною, формою є 
світова співдружність держав – Організація Об’єднаних Націй. 

Головною формою господарсько-економічної організації є національне 
господарство (національний комплекс). Існують і наднаціонально-господарські  
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форми (економічні блоки країн, наприклад, Європейський Союз). Граничною 
формою є світове господарство.

На загальнодержавному (національному) рівні головними геопросторовими 
формами є зона і район. Їх можна об’єднати одним терміном реґіон. Найчастіше 
вивчають економічні зони і райони, які є підсистемами національного комплексу. 
Однак виділяються також реґіональні системи розселення, демогеографічні 
райони, етнографічні реґіони (у географії населення країни), промислові зони й 
райони (у географії промисловості країни), сільськогосподарські й агропромислові 
зони і райони (у географії сільського господарства й агропромислового комплексу 
країни), транспортні райони (у географії транспорту країни), рекреаційні зони і 
райони (у рекреаційній географії країни) тощо.

Нарешті, існує велика кількість первинних форм геопросторової організації 
суспільства і його частин. Граничними серед них, наприклад, у господарстві є 
підприємство (заклад). Їх поєднання (зосередження, блок, асоціація) на порівняно 
невеликій території спричиняє виникнення таких первинних форм, як пункти, 
центри, кущі, вузли. Найчастіше виділяють і досліджують первинні форми у 
економічній сфері: господарські пункти, центри, вузли і кущі. 

Економічним пунктом вважається зосередження у певній точці земної 
поверхні окремого підприємства сфери виробництва (промисловість, сільське 
господарство, будівництво, транспорт) чи закладу сфери послуг (освіта, охорона 
здоров’я, культура тощо). Економічний центр – це зосередження в одному місці 
(населений пункт) декількох підприємств чи закладів, незалежно від того, пов’язані 
вони між собою чи ні. 

Економічний кущ – зосередження у кількох поблизьких поселеннях підприємств 
(закладів) однієї чи декількох сфер (найчастіше взаємопов’язаних). 

Нарешті, економічний вузол являє собою зосередження на компактній території 
великої кількості, зокрема великих за розмірами підприємств і закладів. Зазвичай, 
економічний вузол має чітко виражене функціональне ядро. Ним є найбільший 
економічний центр вузла.

Первинні форми в геопросторовій організації населення: поселення (хутір, 
село, містечко, місто), елементарна система розселення, міська аґломерація.

Між первинними і реґіональними існує ряд перехідних форм. Їх називають 
локальними. Прикладом може бути система розселення адміністративного 
району, внутрішньообласний (окружний) господарський комплекс, локальний 
агропромисловий комплекс (завод плюс його компактна сировинна зона).

Форми геопросторовї організації суспільства можуть бути інтеґральними і 
компонентними. Інтеґральна форма охоплює всі складові частини суспільства – 
населення, виробничу сферу і сферу послуг, екологічну та природно-ресурсну 
сфери. Взаємодія і узгодженість між ними у процесі розвитку і функціонування 
дає можливість трактувати кожну геопросторову форму як територіальний 
комплекс. Наприклад, обласний реґіон України охоплює населення території 
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області (як виробник продукції і послуг, їхній споживач), господарство області (як 
взаємопов’язану сукупність виробничої сфери і сфери послуг), її природно-ресурсний 
потенціал, виробничу, соціальну та інституціональну інфраструктуру тощо. Між 
цими компонентами налагоджується тісний взаєзв’язок і взаємозумовленість, певна 
пропорційність і взаємопристосування (комплементраність).

Нові підходи до категорії продуктивних сил*1

У суспільних науках, у т. ч. економічних, до яких часто відносять економічну 
географію, віддавна утвердилася категорія продуктивних сил (ПС). Для її позначення, 
крім найпоширенішого “продуктивні сили”, вживалися і вживаються терміни 
“продукційні сили”, “витворчі чинники”, “виробничі сили” та ін. Найчастіше ці 
останні використовували українські вчені у минулому. Марксисти вживали прямий 
переклад з російської “производительные силы”, тобто “продуктивні сили”; соціал-
демократи, наприклад, В. Садовський – “продукційні сили”; географи та історики, 
наприклад, Ф. Матвієнко-Гарнага вживали терміни “витворчі чинники” і т. д.

Категорія “продуктивні сили” уведена в науку економічними вченнями, 
які започатковані теорією трудової природи вартості суспільного продукту. 
Зокрема, це теорія трудової вартості Адама Сміта і Девіда Рікардо. Ці теорії 
прийшли на зміну фізіократичним вченням, згідно яких вся вартість, створена 
у суспільстві, є лише перерозподілом вартості сільськогосподарського продукту, 
що, своєю чергою, залежить від продуктивності природного довкілля (енергія 
Сонця і ґрунту). Не будемо тут говорити про теорії походження вартості Сергія 
Подолинського чи Миколи Руденка.

Трудова теорія вартості узаконювала провідну роль промисловості у 
суспільному виробництві вартості. Вона була відображенням процесів становлення 
і розвитку індустріального суспільства, у якому визначальну роль відігравала 
наймана праця і капітал. Це дало змогу одним теоретикам трактувати найману 
працю як головну продуктивну силу суспільства (згадаймо знамениту фразу 
Лєніна: “головною продуктивною силою суспільства є робітник, трудящий”). 
Інші ж вважали, що такою силою є капітал. Виникла проблема взаємозамінності 
праці і капіталу. 

Нарешті, уже ближче до нашого часу істиною стало, що найбільш окупними 
є капіталовкладення в освіту і фахову підготовку працівників – цієї “головної 
продуктивної сили суспільства”. Таким чином, відбулася своєрідна конвергенція 
праці і капіталу як головних елементів продуктивних сил. Але тепер на чільне місце 

* Друкується за: Шаблій О. І. Нові підходи до категорії продуктивних сил у науковій рефлексії 
постіндустріального суспільства / О. І. Шаблій // Суспільно-географічні проблеми розвитку 
продуктивних сил. – Київ : Обрії, 2004. – С. 14–18.
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вийшли інші чинники і складові суспільно-економічного та соціального розвитку, 
що знаменувало перехід суспільства від індустріального до постіндустріального та 
інформаційного етапу його розвитку. З’явилися і нові аспекти навіть у традиційному 
розумінні продуктивних сил.

Передовсім, у традиційному розумінні категорія “продуктивні сили” 
співвідносилася з категорією “виробничі відносини” (ВВ). Поняття ПС відображало 
відношення людини до природи. Це відношення здійснювалося через категорію 
“праці”. Та й сама праця визначалася як процес взаємодії людини і природи, у 
якій людина, як сила природи, протиставлялася речовині природи. Зрозуміло, що 
тут йдеться передусім про фізичну працю. І саме така праця була продуктивною, 
виробничою. Цією працею створювалася вартість. Поза цим, у т. зв. невиробничій 
сфері вартість лише перерозподілялася.

З розвитком сфери послуг, де переважно матеріально-речовинний чи 
енергетичний продукт не виробляється, а створюється певна послуга, коли 
більшість зайнятих переміщується із сфери виробництва у цю нову сферу, 
старе розуміння продуктивних сил як “відношення людини до природи” вже не 
спрацьовує. До того ж сама праця інтелектуалізується і роль фізичних зусиль у 
ній зменшується абсолютно і відносно.

Виробничі відносини трактувалися як відношення людей між собою у процесі 
суспільного виробництва. Тому вирішальним тут вважалися відносини власності. 
Ці відносини, за марксистською догмою, є економічною базою суспільства, над 
якою здіймається т. зв. надбудова (ідеологія, держава, управлінська система). 
Марксисти навіть “відкрили” закон відповідності виробничих відносин характеру 
продуктивних сил. Мовляв, якщо застарілі ВВ не відповідають новим ПС, то 
наступає соціальна революція з усіма її, часто, кривавими і деструктивними 
наслідками.

Таким чином, тут категорії ПС і ВВ “працювали” у контексті Марксової теорії 
суспільних формацій і соціальних революцій. У цьому сенсі категорія ПС є давно 
застарілою. Хоч би тому, що всяка революція призводила до руйнування не лише 
старих виробничих відносин, але й першою чергою самих продуктивних сил 
(згадаймо знамениту колгоспну “революцію” у сільському господарстві УРСР, яка 
призвела до масового голодомору і вимирання безпосередньої продуктивної сили – 
селянина!). Крім того, дуже часто після таких революцій знову відтворювалися 
старі виробничі відносини (прикладом може бути совєтський НЕП).

Все сказане дає можливість зобразити категорію ПС у контексті суспільно-
економічної формації (СЕФ) (рис. 1.4).

Назріла необхідність нового підходу до категорії продуктивних сил, а то й 
заміни її новою, яка відповідала б сучасним вимогам і була пов’язаною з новими 
реальними процесами суспільного розвитку, науки, техніки й інформації. До уваги 
слід брати нові аспекти і тенденції, які раніше не враховувалися, а тепер вони 
постали у всій їх складності і розмаїтості. Зокрема:
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а) суспільний аспект: у ПС розмежовуються натурально-речовинний, 
соціальний, економічний зрізи та окремий зріз безпеки суспільства. Кожен з них 
досліджується окремими науками. Проблема полягає в тому, щоб пов’язати усі 
ці зрізи, кожен з яких фіксується своєю системою термінів, понять, критеріїв і 
показників. В економічному зрізі, наприклад, зараз чітко розрізняється виробнича 
і споживча складова; у виробничому зрізі – важливу роль відіграє т. зв. виробнича 
функція. Останнім часом на чільне місце висунувся своєрідний зріз безпеки 
суспільства, особливо екологічної;

Рис. 1.4. Категорія “продуктивних сил” у системі понять “суспільно-економічної формації”

б) екологічний аспект: ПС можна і обов’язково слід розглядати у контексті 
природного довкілля. У цьому сенсі вони є середовищеформувальним чинником, 
а не лише економічним чи соціальним. Тому кожен елемент ПС є водночас 
конструктивною і деструктивною силою. Виробництво будь-якого продукту 
(конструктивний зріз ПС) є споживанням речовини та енергії природного чи 
суспільного довкілля, створенням різноманітних відходів, що забруднюють це 
довкілля, вносять деструктивні зміни у природні системи (деструктивний зріз). 
Масштабні продуктивні сили володіють могутнім деструктивним потенціалом;

в) генетично-функціональний аспект. У минулому ПС розглядали лише за 
їхнім походженням, генезою. Тобто у контексті їх зародження, становлення і 
розвитку. Тепер же акцент зміщується до функціонального аспекту, тобто ураху-
вання, як вони (ПС) змінюють стани на протязі короткого періоду свого існування 
без зміни якості;

г) із функціональним пов’язаний системно-структурний аспект ПС. Іншими 
словами, продуктивні сили країни, району чи локального простору слід розглядати 
через призму їх складності, внутрішньої організованості, зв’язку структури і 
функції системи;
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д) інформаційний і віртуальний аспекти ПС. Ці аспекти особливо актуальні в 
період переходу суспільства до інформаційної стадії його розвитку. Функціонування 
ПС можливе лише при їх інформаційному моніторингу, потоках управлінської 
інформації, її швидкому обробленні і виробленні відповідних управлінських 
рішень. Відповідно до реального додається віртуальний аспект ПС. При цьому 
віртуальність слід розуміти як новий тип дійсності;

е) організаційний аспект передбачає трактування ПС як складних систем, 
що управляються, коли чітко фіксується об’єкт і суб’єкт управління, які пов’язані 
на основі зворотних інформаціних потоків. Організованість передбачає також 
ієрархічну побудову систем, хоча в останнє десятиріччя у контексті розвитку 
Інтернету дедалі більше набирають чинності системи, побудовані за мережево-
вузловим принципом.

Усі ці аспекти і зрізи ПС вимагають розглядати їх не однобічно, у суспільно-
формаційному, а передовсім у системному соціо-природному ракурсі і не через 
категорію “сили”, а через категорію “потенціалу”. Відповідно буде змінено і 
структуру ПС, і контекст їхнього розвитку й функціонування та й саму назву, бо 
вона стає неадекватною до об’єктивних, концептуальних та віртуальних реалій. 

Доцільність зміщення акценту з терміну “сили” на термін “потенціал” пов’язана 
з такими арґументами. Категорія “сили” розглядалася у контексті поняття праці, у 
якій, за К. Марксом, речовині природи людина протистоїть як сила природи. Отже, 
тут сила – це, по суті, енергія. Звідси випливала енергетична парадигма совєтів 
у побудові “нового” суспільства. Згадаймо хоча б вислів Ілліча, що “комунізм – 
це радянська влада плюс електрифікація (виділення наше. – О. Ш.) усієї країни”. 
Водночас, категорія потенціалу глибша і ширша від поняття сили. Вона охоплює 
потенціал енергії, потенціал інформації і потенціал організації, організованості.

Передусім ПС слід розглядати як одну з підсистем (“конструктивну”) соціо-
природних систем (СПС). Це представлено на рис. 1.4.

Із рис. 1.5 випливає, що соціоприродні системи, які є сучасним замінником 
поняття суспільно-економічних формацій, мають у своїй структурі два види 
потенціалу, кожен з яких може використовуватися на користь чи шкоду людині. Це 
суспільний і природно-екологічний потенціал. Отже, вихідним пунктом формування 
і функціонування СПС є їх людиновимірність, антропоцентризм.

Своєю чергою, потенціал довкілля характеризується такими складовими: 
передовсім його якістю стосовно життєдіяльності людини як біологічної і 
суспільної істоти; сировинно-енерго-інформаційним потенціалом природних 
територіальних систем, продовольчим (теж, по суті, енергетичним), потенціалом 
земельних ресурсів (угідь).

Суспільна складова СПС (колишні “продуктивні сили”) володіє конструк-
тивним і деструктивним потенціалом. По суті, тут лише конструктивний 
потенціал відповідає продуктивним силам. А деструктивні сили (потенціал) – це 
не просто масштабне явище, що існує окремо. Це, великою мірою, внутрішня 
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сутність конструктивних (продуктивних) сил (потенціалу), це саме суспільне 
виробництво, виробничий потенціал країни чи реґіону. Але водночас у суспільстві 
створюються і організуються на законних чи незаконних підставах структури, 
що мають руйнівну, деструктивну функцію. Це, насамперед, збройні сили будь-
якої країни з нищівним потенціалом, це терористичні структури, це, врешті, 
наркобізнес, у який втягнуто мільйони виробників і споживачів наркотиків. 
Отже, парадокс сучасних продуктивних сил полягає в тому, що в них закладено 
величезний деструктивний потенціал.

Дещо по-іншому доцільно трактувати і конструктивний потенціал продуктив-
них сил. Різні автори вкладають у це поняття різний зміст. Традиційно, це люди 
з їх навиками до праці і засоби виробництва, зокрема засоби праці і предмети 
праці (такий політекономічний, у марксовому розуміні, сенс продуктивних сил).

Очевидно, сьогодні слід говорити передовсім про людський потенціал з 
його трьома складовими: економічно активним населенням, безробітними та 
утриманцями (в т. ч. утриманцями родин і суспільства). Цей потенціал вимірюється 
індексом людського розвитку та деякими іншими, але, загалом порівняльними, 
показниками. Останнє дає можливість аналізувати рівень людського потенціалу 
у різних країнах і районах.

Другою складовою конструктивного потенціалу є потенціал місць 
прикладання праці (фізичної і розумової), представлений підприємствами, 
закладами і організаціями. Говорити, що це лише засоби виробництва, як знаряддя 
і предмети праці, тепер замало. Бо тут на першому місці стоїть така риса, як 
організованість, в т. ч. керованість цих елементів, їх функціонування у системі. 
Що це саме так, показує досвід рецесії суспільного виробництва загалом через 
обривання виробничо-економічних, в т. ч. кооперативних, фінансово-валютних 
та інших зв’язків підприємств після розпаду Совєтського Союзу.

На перший погляд може здатися, що у всьому вище сказаному змінено 
лише терміни на сучасніші. Насправді, як би ми не модернізовували стару 
категорію “продуктвині сили”, що прийшла з ХІХ століття і відображала сутнісні 
характеристики індустріального суспільства та була складовою марксової 
лжетеорії суспільно-економічних формацій і їх революційних змін, зміст і обсяг 
поняття ПС вже не вписується у сучасні данності постіндустріального суспільства: 
функціональність, інформативність, віртуальність.
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Простір і час у суспільній географії

Географічний простір, як об’єктивне явище                                 
і абстрактний об’єкт науки*1

Загальним об’єктом вивчення географічної науки є географічний простір 
(А. Смирнов, 1971). Але досі немає більш-менш розгорнутого поняття цієї 
фундаментальної категорії. Географічний простір ще не виступає у формі 
спеціального об’єкта теоретичного дослідження, а функціонує передовсім у вигляді 
уявлення.

Існує ряд методологічних труднощів у визначенні географічного простору, 
пов’язаних з тим, що загальніша стосовно нього категорія простору вивчається 
не тільки географією, але й філософією, фізикою, математикою. Для подолання 
труднощів, які виникли, необхідно врахувати такі міркування.

Географічний простір є об’єктом географії, яку досліджують на метанауковому 
рівні. Відповідно проблема географічного простору не є власним об’єктом географії 
у традиційному розумінні цієї науки, а відноситься до області її методології і 
логіки. 

Тому, головним у методології поняття географічного простору повинно бути 
філософське розуміння простору загалом. Географічний простір, що знаходиться на 
деякому ієрархічному рівні розгорнутого поняття простору в цілому, є об’єктивною 
реальністю.

Не варто плутати проблему простору (часу) в аспекті постановки основного 
питання філософії з проблемою категорії простору у конкретних науках (у фізиці, 
географії). Простір, у тому числі й географічний, – це абстрактний об’єкт науки, 
що не піддається безпосередньому спостереженню.

Важливою методологічною передумовою поняття абстрактного об’єкта є 
розроблене філософією розмежування понять “матерія” і “об’єкт”. Якщо матерія 
є об’єктивною реальністю даною нам у відчутті, то об’єкт може являти собою 
абстракцію, відволікання тих чи інших властивостей предметів і процесів 
дійсності. Таким абстрактними об’єктами науки є поняття простору і географічного 
простору незалежно від того, чи розглядаються вони у загальнофілософському чи 
конкретнонауковому плані.

На наш погляд, категорія простору стає міждисциплінарним абстрактним 
об’єктом. Ієрархічна субординація наук, що вивчають проблему простору, виглядає 
так: філософія – фізика – географія. Методологічна єдність географічних наук 
полягає у тому, що вони беруть загальні, більш абстрактні (а тому фундаментальні, 

* Друкується за: Шаблий О. И. Географическое пространство как объективное явление и абстрактный 
объект науки / О. И. Шаблий // 3 Всесоюз. симпоз. по теоретическим вопросам географии: тез. 
докл. – Киев : Наук. думка, 1977. – С. 58–60 (переклад з російської М. Г.  Пелех).
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але односторонні) визначення простору у філософії і в релятивістській 
фізиці, наповнюючи їх конкретнішим географічним змістом. Обсяг коректно 
сформульованого поняття географічного простору значно вужчий від обсягу 
поняття фізичного простору.

Важливим у розгортанні поняття географічного простору є принцип геге-
лівської діалектики, який має назву “рух думки від абстрактного до конкретного”. 
Отже, географічний простір трактується як конструктивний об’єкт науки 
(конструкт).

Початковим, найбільш абстрактним моментом у конструктивізації геогра-
фічного простору є поняття континууму простору-часу. У спеціальній теорії 
відносності А. Ейнштейна вища єдність – континуум простір-час розпадається 
на простір і час відносно певної системи відліку. Для географії, яка є однією із наук 
про Землю, суттєвим є не простір-час загалом, а передовсім земні простір і час. 
При цьому важливим є простір-час не будь-якої частини Земної кулі, наприклад 
її ядра, де надзвичайно висока щільність речовини, а саме простір-час земної 
поверхні, тобто власне географічний простір-час, в якому виникло та існує людське 
суспільство.

Континуум простір-час проявляється лише у випадку високих швидкостей, 
близьких до швидкості світла. Зрозуміло, що такі умови відсутні під час взаємодії 
суспільства і природи у земному просторі-часі. Отже, вивчаючи його, можна 
розумово абстрагуватись від часової компоненти, тобто звузити обсяг просторово-
часового континууму. Таке гносеологічне припущення в жодному разі не 
применшує значення часових аспектів географічних досліджень. Таким чином  
ми переходимо від географічного простору-часу до географічного простору.

Геопростір – це підпростір системи земних просторів. Його подальша 
конкретизація призводить до думки про те, що це, з одного боку, груповий 
простір земних сфер – літо-, гідро-, атмо-, біо- і соціосфери, взаємовідношення 
між якими виступають у формі ландшафтної сфери. З іншого боку, геопростір – 
це система підпросторів: а) макрофізичного; б) інформаційного (простору 
ознак). Макрофізичний простір характеризується тривимірністю. Однак, “сама 
суть географічних зв’язків і відношень проявляється, першою чергою, в їхній 
двовимірній просторовій спряженості” (А. Смирнов, 1971). Тому можна умовно 
абстрагуватися від вертикальної складової і розглянути геопростір зі сторони 
його фізичного підпростору, як двовимірний (площинний).

Подальшою конкретизацією поняття геопростору є поняття місця. Земне місце – 
це деяка частина геопростору, яка характеризується як певним розташуванням у 
двовимірному макропросторі, так і сукупністю значень інших його властивостей і 
відношень (подібне визначення поняття місця у Мінца і Преображенського, 1970). 
Географічний простір являє собою систему місць – від всієї поверхні Земної кулі 
(у цьому унікальність “загальноземного” місця) до окремих порівняно невеликих 
ділянок (територія підприємства, населеного пункту і т. д.). 
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Система земних місць, яка має у “нульовій точці” відліку “загальноземне” 
місце, представлена ієрархією підсистем територіальних і акваторіальних місць – 
територій і акваторій. Оскільки людська діяльність зосереджена перреважно у 
межах земної суші, то визначальним у змісті поняття земного місця є поняття 
території. Головними системними властивостями і відношеннями будь-якої 
території виступають, передовсім, її позиційність і функції.

Таким чином, географічний простір як абстрактний об’єкт науки є серединною 
ланкою наступного ланцюга категорій: континуум простір-час, географічний 
простір-час, географічний простір, географічне місце, територія.

Сучасне розуміння простору і часу у суспільній географії*1

Однією з найважливіших проблем географічної науки є проблема простору і 
часу. У суспільній географії вона належить до групи методологічних. Водночас, 
вона є і метатеоретичною.

Методологічна вона тому, що без філософського її потрактування неможливо 
розв’язати географічний аспект цих категорій. Тому вже у стародавні часи, 
зокрема у древній Греції, ця проблема виникала при класифікації наук. Вона 
стала міждисциплінарною. Її вивчають не лише т. зв. просторові (простірні – 
за С. Л. Рудницьким) і часові – відповідно хорологічні та хронологічні наукові 
дисципліни, але й багато інших наук. Серед них слід відзначити філософію, фізику, 
географію, астрономію, історію, психологію та деякі інші.

Трактування простору і часу різними науками. Філософське розуміння 
простору і часу залежить від типу вчення: ідеалістичне воно чи матеріалістичне. 
Так, діалектичний матеріалізм вважає, що простір і час – це форми існування 
матерії і без неї вони не існують. Водночас, ідеалістичні учення трактують ці 
категорії як суб’єктивні, що являють собою форми свідомості, які впорядковують 
явища, речі і процеси певним чином. Суб’єктивне (ідеалістичне) трактування 
простору і часу було здійснене німецьким філософом (і географом!) Емануїлом 
Кантом (1724–1804). Об’єктивне (матеріалістичне) розуміння властиве для 
марксистів (зокрема, цього погляду дотримувався німецький учений Фрідріх 
Енґельс (1820–1895).

У давньокитайській філософії існує теорія взаємопов’язаних і взаємоперехідних 
категорій інь і янь. Найчастіше їх пов’язують з жіночим (інь) та чоловічим (янь) 
началами. Наприклад, земля – це інь, а небо (космос) – це янь. За аналогією можемо 
говорити, що земний (горизонтальний) простір – це жіноче начало (інь), а час 
(вертикальний вимір) – це чоловіче начало. Їх поєднання у вигляді перетину 
горизонтальної і вертикальної ліній створює фігуру хреста, в якій з’являється 

* Публікується вперше. Текст лекції з “Актуальних проблем суспільної географі”. Цю дисципліну 
автор викладає на V курсі географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка (маґістри).
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новий (третій) елемент – хрестоосердя. Цей елемент символізує ідею третього, 
похідного із двох попередніх символів – ідею розвитку, синтезу, нескінченності, 
нового життя, започаткованого чоловічим і жіночим началами. У нашому контексті 
похідним від простору (янь) та часу (інь) є жива матерія і багатоманітні форми її 
існування. Ці мої роздуми є поки що гіпотетичними.

Найповніше проблема простору і часу розроблена у фізичній та астрофізичній 
науці. З часів Ісаака Ньютона (1643–1727) простір розглядали як своєрідну порожню 
скриньку, яка наповнена речами і “просторовими” та “часовими” відношеннями 
між ними. Кожна точка такого простору характеризується трьома координатами 
(дві горизонтальні і одна вертикальна, отже тут простір тривимірний). І ця точка 
перебуває в одній часовій координаті. Таким чином, сучасна фізика розуміє 
простір-час як чотиривимірну безперервність (континуум).

Проте існують думки фізиків про семи- та одинадцятивимірність простору. 
Ці два інших виміри просто “скручені” у спіраль. Поки що людям не вдалося 
зазирнути у це багатовимірне задзеркалля.

У фізиці розв’язано проблему єдності простору-часу. Цю проблему подолала 
теорія відносності і квантова механіка. Їх закономірності проявляються лише в 
умовах надвисоких швидкостей (світла, радіохвиль, рентгенових променів та ін.). У 
цьому аспекті можна говорити про “сповільнення” часу і “викривлення” простору 
під впливом великих мас речовини. Фізика розглядає простір як безкінечний.

Однак існує астрофізична теорія початку (нульового пункту) простору і часу1. 
У цьому пункті 13 млрд 820 млн років тому з просторового згустку, меншого від 
атома, започатковане “життя” простору і часу. Тоді почався “відлік” часу і “відлік” 
простору, видима частина якого (зорі, галактики, туманності) становить лише 5 % 
усієї маси матерії. Так звана невидима матерія сягає лише 27 %. Решта простору 
(68 %) заповнює т. зв. темна енергія. Якщо темна матерія “скріплює” космічний 
простір, призводить до створення видимих і невидимих мережених структур у 
ньому і утримує ці структури, то невидима (темна) енергія спричинює постійне 
розширення космічного простору.

Отже, загальний висновок такий: простір і час являють собою чотиривимірний 
континуум (кажуть про 4D-структуру: D – англ. demention – вимір), що перебуває 
у постійному русі, особливо у бік розширення під впливом темної енергії. 
Прогнозується, що у кінцевому підсумку простір стане однорідним (ентропійним), 
наступить т. зв. теплова смерть Всесвіту, а час зупиниться.

Особливе місце і роль у космічному просторі-часі відіграють т. зв. “чорні 
діри” (термін з’явився у 1967 р.). Ці надзвичайно потужні гравітаційні згустки 
матерії (в т. ч. енергії) знаходяться у центральній частині мало не кожної із 
100 млрд галактик (є така чорна діра у центрі нашого Чумацького шляху під 

1 Матеріал для цієї частини розділу запозичено у часописах “National Geographic” за січень 2015 р. 
(стаття “Темний бік Всесвіту”) та березень 2014 р. (стаття “Сонце – наша зірка, піде з життя 
тихо”).
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назвою “Стрілець А*.Sgr  A*” на відстані від нас у 26 000 світлових років). Якби 
наше Сонце стало “чорною дірою”, його діаметр зменшився б з 1 392 000 км до 
менш, ніж 6,5 км, а маса залишиться такою ж. При цьому новоутворена чорна діра 
притягуватиме Землю, як і зірка Сонце.

Чорні діри являють собою “вир” у вигляді конусів, що втягують у себе зорі, 
туманності, скупчення матерії з навколишнього простору з шаленою швидкістю. 
При цьому до 90 % їх маси “проскакує” повз чорну діру на межі так зв. “горизонту 
подій”. Таким чином, чорні діри виконують у Всесвіті, особливо у центрі Галактик, 
як деструктивну (поглинаючи до 10 % своїх “жертв”), так і конструктивну роль. 
Вони ніби просторово переформатизовують “свою Галактику”.

Але особливо цікава роль чорних дір у “творенні” часу. Вони, зокрема їх 
ядра (т. зв. сингулярії), сповільнюють чи прискорюють час. Чим ближче до ядра 
чорної діри, тим більше час сповільнюється. Учені-астрономи вважають, що чорні 
діри є машинами часу. “Сядьте в ракету – кажуть вони – і полетіть до Sgr A*. 
Наблизьтесь максимально до горизонту подій (місце, з якого нема вороття). Тоді 
на кожну хвилину, що ви там проведете, припадатиме по тисячі земних років. 
Сила тяжіння долає час”.

Це, коли говорити про космічний простір і час, що насичені енергетичними 
полями, хвилями і квантами світла, найменшими частками і згустками енергії і 
матерії загалом. Але географічна наука, в т. ч. і суспільна географія, має справу 
із земним простором і часом та їх відношенням головно на земній поверхні чи  
ширше – у ландшафтній оболонці Землі. Про це далі.

З 60-х років XX ст. у космічному просторі, на його межі із земним, почала 
формуватися нова геосфера. Вона за середовищем належить до т. зв. ближнього 
космосу, а за матеріальним його наповненням – до земного простору. Це т. зв. 
геокосмотехносфера (ГКТС). Ця сфера земна, людська за походженням і природно-
космічна – за фізичним складом.

Людський (суспільний) компонент ТКТС – це головно множина різного 
роду штучних сателітів Землі. Це науково-дослідні станції, які здійснюють 
комплексні дослідження земної поверхні, ближнього і далекого космосу; а також 
спеціалізовані супутники: зв’язку, метеорологічні, військові, господарські, а у 
майбутньому – туристичні, енергетичні (для генерування і передачі на Землю 
енергії та енергоносіїв).

Більшість (до 90 %) складу цієї ГКТС являє собою т. зв. “космічне сміття”. 
Рано чи пізно воно зменшить швидкість свого переміщення, увійде в атмосферу 
Землі і згорить. Водночас, воно буде заміщене новим космічним сміттям. Його 
щільність, очевидно, буде зростати. Виникне проблема безпеки переміщення людей 
і супутників у цій сфері.

ГКТС можна трактувати як область розширеної ноосфери, якою управляють 
люди із земної поверхні. Це управління починається із запуску сателітів у ближній 
космос і закінчується перетворення їх у космічне сміття. На цьому проміжку 



71Проблеми об’єкта і предмета дослідження суспільної географії

кожен елемент розширеної ноосфери виконує у режимі online інформаційну (в т. ч. 
науково-інформаційну) функцію – нагромаджує і передає на Землю (відповідним 
апаратам, приладам, керівним структурам, загалом споживачам) необхідну 
інформацію. Тому всю ГКТС можемо віднести також до складу просторово 
розширеної інформаційної сфери Землі.

Це пов’язано також з тим, що на навколоземних орбітах дедалі більше значення 
належатиме науковим експериментам і навіть виробництву нового типу (наприклад, 
виготовленню надчистих сплавів з новими фізичними властивостями). Недарма 
вже зараз у космосі ставляться біологічні експерименти: вивчення розмноження 
живих організмів, “поведінки” рослин і бактерій тощо. Все це у кінцевому підсумку 
буде сприяти поступовому перетворенню ГКТС у складову частину просторово і 
змістовно розширеної біосфери.

У цьому контексті заслуговує уваги поява т. зв. GPS – глобальної позиціо-
нувальної системи. Це функціональне (онлайнове) встановлення з допомогою 
приладу-навігатора місця знаходження респондента – людини, автомобіля, 
пристрою тощо. Система працює у реальному часі. Її складовими елементами є сама 
людина з пристроєм GPS, що інформаційними потоками з’єднана із стандартними 
супутниками зв’язку. “Інформаційні конуси” цих сателітів перетинаються на 
земній поверхні, покриваючи її найбільш заселену частину. GPS дають можливість 
визначити не лише власне місце користувача (наприклад, автомобіліста), але й 
інших собі подібних респондентів.

Таким чином, створення і використання GPS стало новим проявом формування 
і функціонування біотехноінформаційної сфери, яка надає ноосфері нової 
динамічно-просторової якості.

Вивчення просторово-часових відношень історичною наукою має свої 
особливості. Тут вже повністю наукова рефлексія зосереджується на земних, 
точніше людських і суспільних особливостях простору-часу. Французько-
бельґійський учений, географ Елізе Реклю (1830–1905) говорив, що “географія 
стосовно людини є нічим іншим, як історія у просторі, так само, як історія є 
географією у часі”. У цій образній фразі учений радше висловив думку про 
історичний метод дослідження у географії та географічний метод – в історії.

Але, як би там не було, людський простір і час входять органічно у суспільні 
знання (навіть на побутовому і громадському рівнях) ще з давніх археологічних 
часів. Про це свідчать артефакти з часів палеоліту (нагадаємо, що палеоліт, тобто 
давньокам’яний вік започаткований на території України приблизно 1 млн років 
тому). Тоді людина найчастіше використовувала кам’яні знаряддя праці (і зброю), 
займалася мисливством, рибальством і збиральництвом, жила на тимчасових 
місцях-стоянках, кочувала з одних територій (стоянок) на інші з метою освоєння 
нових місць добування продовольства. Перші палеолітичні стоянки знайдені 
археологами в Україні на Закарпатті (с. Королево) і Поділлі (с. Буглів, Ігровиця, 
Глибочок Великий на Тернопіллі).
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Часо-простір таких стоянок і трас кочування найчастіше визначався місцями 
поширення кременю для виготовлення знарядь праці і зброї (зона Полісся, лівих 
приток Дністра, долина Дністра). Час тягнувся дуже повільно, бо була велика 
“гравітація” до місць зосередження мисливського звіра і поширення кременю.

Сама ж людська історія, принаймні у Європі, починається з т. зв. “осьового 
часу”, який знаходиться у межах VII–III ст. до Р. Х. (за Карлом Ясперсом, 1883–1969). 
У праці “Осьовий час у світовій історії” Ш. Айзенштадт розширює межі цього 
часу аж до розвитку ісламу в VII ст.”1 Ідея “осьового часу” полягає в тому, що тоді у 
культурно-психологічному плані з’явилася сучасна людина, яка пізніше, у наступні 
епохи, мало змінювалася. За Ш. Айзенштадтом, тоді Європа увібрала декілька 
просторово-культурних масивів, зокрема трикутник “Афіни – Єрусалим – Рим”. 
Особливо бінарні опозиції “Єрусалим – Афіни”, тобто опозиція Старого і Нового 
Заповітів, а також опозиція релігійної культури Близького Сходу та полісної, 
частково секуляризованої античної демократії. Опозиція “Афіни – Рим” – це і є 
опозиція східного і західного християнства2.

У цьому контексті британський учений, геополітик Галфорд Маккіндер (1861–
1947) увів поняття “географічної осі історії” (1904 р.). А ще до нього американський 
учений, адмірал Альфред Тайєр Меган (1840–1914) обґрунтував геопросторові 
поняття “серце світу” (у книзі “Проблеми Азії” це т. зв. гартленд – англ. Heartland). 
У людському часо-просторі учені-історики виділяють такі види (типи) цієї парної 
категорії: цивілізаційний, етнічний, національний, державний ( в т. ч. національно-
державний), регіональний, локальний простір і час, в т. ч. їх статичні (просторові) 
і динамічні (часово-рухливі) форми. Наприклад, історик Арнольд Джозеф Тойнбі 
(1888–1975) в історії людства виділяв до 30 цивілізацій, кожна з яких займала 
певний простір на земній поверхні, залишила після себе т. зв. “цивілізаційні сліди” 
(наприклад, американські цивілізації майя, інків та ацтеків у вигляді руїн міст). 
Кожна з них існувала у певних часових межах. Зараз функціонують, на думку 
А. Тойнбі, сім-вісім цивілізацій: західна і східна християнські, мусульманська, 
індуська, китайська, японська та африканська. Отже, тут йдеться про цивілізаційний 
простір і час у їхній єдності чи окремо.

Іншим видом людського часу-простору є етнічно-національний (або окремо 
час і простір певного етносу, народу, нації чи їх держави). Поняття етнічного 
часу (і відповідно – простору) ввів у науковий обіг російський етнолог, історик 
та географ Лев Гумільов (1912–1992) – син Анни Ахматової, багатолітній в’язень 
совєтського ҐУЛАҐу. Він вважав, що кожен етнос у своєму розвитку проходить 
кілька ступенів: зародження, становлення (нагромадження культурно-духовних 
цінностей і кількості їхніх носіїв; тут особлива увага і роль належить т. зв. 
пасіонаріям – тим представникам етносу, які творять ці цінності, впроваджують 

1 Панич Д. Де й коли почалася Європа // “День”: газета. – 10 квітня 2015 року. – С. 23.
2 Панич Д. Де й коли почалася Європа... – С. 23.
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їх у життя, організовують етнос у часі і просторі); далі відбувається розквіт етносу, 
т. зв. пасіонарний період; його (етносу) занепад, трансформація, розпад і т. п. 
Весь цей цикл від зародження до “смерті” етносу тягнеться, за Л. М. Гумільовим, 
приблизно тисячу років.

Поняття “національного часу” і “національного простору” використовує 
американський історик українського походження Роман Шпорлюк. Він пов’язує ці 
категорії з формуванням у часі і просторі окремих націй і їхніх держав. Особливо 
це стосується нового і новітнього періоду, коли інтенсивно формувалися політичні 
нації і національні держави (із XVI ст.).

До системи понять, пов’язаних з національно-державним часо-просторовим 
“будівництвом”, відносять також поняття: національна (етнічна, етнографічна), 
державна територія, водний простір держави (т. зв. територіальні води, акваторія), 
повітряний простір (аероторія). З ними тісно пов’язані також поняття: столична 
територія, прикордоння, фронтири (територія прикордонна, яка у певний час 
активно розширюється і освоюється на “порожньому” місці чи шляхом завоювання). 
Отже, можна говорити і про регіональний та локальний простір і час, а навіть у 
ментально-культурному аспекті про регіональну та локальну ідентичність, яка 
має часову і просторову динаміку. Всі вони, крім суто просторового мають і 
часовий сенс.

Так, наприклад, простір державної території існує лише тоді, коли функціонує 
держава з її легітимними кордонами, визнаними, як мінімум, державами-сусідами. 
Крім того, у цей простір входить повітряний простір над власне територією і 
територіальними водами і самі ці територіальні води. Простір державної території 
збігається з простором митної території, але дуже часто не збігається з простором 
національної території.

Отже, названі види територій і відповідно їм простору можуть збігатися і не 
збігатися у часі.

Окремий аспект у міждисциплінарному вивченні географічного простору-часу 
належать психологічний науці. Тут йдеться головно про сприймання часо-простору 
окремою людиною, певною суспільною групою людей. У зв’язку з цим навіть 
існує теорія бігейвіоризму (від англ. bihaviour – поведінка), початки якої заклав 
американський учений Джуліан Волперт (J. Wolpert) у 1964 р. в статті “Прийняття 
рішення у просторовому контексті”. А термін “Вihavioural Geogpaphy” з’явився у 
1969 р. в праці К. Кокса (K. Cox) і Р. Ґолледжа (R. Golledge).

Ця теорія розробила ряд понять, пов’язаних передовсім із сприйняттям часо-
просторових явищ, процесів і відносин. Зокрема, це просторово-часові призма, 
біографія, життєва лінія, ментальна (коґнітивна) карта, бігейвіористське 
довкілля та ін. Ці поняття стосуються просторово-часової поведінки людей, 
вибору варіантів цієї поведінки, їхніх критеріїв. Найцікавіше, як кожна людина 
уявляє географічний простір, що ніби стискається при зростанні відстані між нею 
(людиною) і віддаленими пунктами.
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Навіть в українській мові мало не усі слова, які стосуються часових відносин, 
передаються за допомогою слів (термінів), що мають “просторове” вираження. 
Наприклад: час “йде” чи “біжить”, час “скоротився”, свята “скінчилися”, дати 
“збіглися” та багато інших. Це означає, що сама категорія часу через його 
одновимірність є абстрактнішою, ніж поняття простору. Останнє – конкретніше, 
багатозначніше.

Категорія простору в історії і теорії суспільної географії

Проблема простору у географічній науці загалом і в суспільній географії 
зокрема – давня, як сама ця наука. У древніх Греції і Римі це вже чітко проявилося 
у час Клавдія Птоломея (90–168) – географа, астронома, картографа і математика. 
Він вивчав космічний (геоцентрична система) і земний простір. На його думку, 
земний простір вивчають дві споріднені науки – хорологія і хорографія (хорос – 
грец. простір). Перша з них вивчала земний простір із загальних, теоретичних 
позицій (тому вона має терміно-елемент “логія”), друга – описова, дескриптивна 
(“графія”). Їх об’єднує терміно-елемент (“хорос” – простір).

По суті, з того часу почалася суперечка про об’єкт географії як науки: є ним 
земний простір (це т. зв. хорологічний підхід) чи сама Земля (як космічне тіло) або 
земна поверхня з її кількісними і якісними особливостями. Ця суперечка існує 
до нашого часу. Приклади можемо навести з думок Емануїла Канта, Альфреда 
Гетнера та Вільяма Бунґе.

Е. Кант (1724–1804), класифікуючи науки, виділив поряд із систематичними 
також хорологічні (географія, астрономія) та хронологічні. Пізніше, на початку 
XX ст. німецький географ А. Гетнер (1859–1941) вважав, що географія (незалежно 
від її внутрішнього поділу) вивчає просторові зв’язки і відношення на земній 
поверхні. Тобто досліджує геопростір, не більше.

Нарешті, американський географ В. Бунґе у книзі “Теоретична географія” (за 
К. Птоломеєм – “Хорологія”) стверджує, що теорія просторових мереж і потоків, 
точніше переміщень разом з теорією центральних місць, є головним в суспільній 
географії1.

Цю суперечність між формою і змістом у розумінні об’єкта і навіть методики 
дослідження розв’язали німецький учений Фердинанд Ріхтгофен та український 
географ Степан Рудницький.

Ф. Ріхтгофен2 (1833–1905), а вслід за ним С. Рудницький3 (1877–1937) 
стверджували, що будь-яке географічне дослідження має охоплювати чотири 
етапи: морфологічний, гилологiчний (змістовний), генетичний і функціональний 

1 Бунґе В. Теоретическая география / В. Бунге. – М.: География, 1967.
2 Richthofen F. Die Aufgaben und die Methoden heutigen Geography / F. Richthofen. – Leipzig, 1883.
3 Рудницький С. Л. Нинішня географія / С. Л. Рудницький. – Львів, 1905.
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(динамічний). Перший – це вивчення наявності в досліджуваному об’єкті 
геопросторових частин (наприклад, в Українських Карпатах – гірської системи, 
Передкарпаття і Закарпаття); другий – характеристика змісту кожної з них (отже, 
вже у цих двох етапах маємо опозицію форми і змісту); третій – поглиблене 
дослідження змісту через встановлення генетичних коренів об’єкта і його 
морфологічних частин, етапів розвитку; четвертий – обґрунтування його динаміки 
в часі, тобто функціонування.

Два перших етапи – це, по суті, характеристика складу об’єкта, його 
просторового статусу (охоплює і географічне положення об’єкта), два других – 
це дослідження змісту, але вже у контексті часо-просторової динаміки. Генеза 
передбачає зміну етапів розвитку, починаючи від зародження, через проходження 
етапу становлення, розквіту і переходу в іншу якість. Вона охоплює і просторову 
структуризацію об’єкта. Нарешті, дослідження просторово локалізованого 
географічного об’єкта передбачає вивчення його функціонування, тобто зміну 
станів у часі на короткотерміновій дистанції.

Отже, часово-просторовий підхід Ріхтгофена – Рудницького усував метафізичні 
суперечності між формою і змістом, “розрив” просторового і часового аспектів 
дослідження в географії. Великою мірою це вдалося досягнути у 60–90-х роках 
XX ст. шляхом впровадження у географічні дослідження системної парадигми.

Просторові змісти у суспільній географії фундаментально проявляються 
насамперед у системі її категорій і понять. Наприклад, це такі “цеглини” 
у побудові наукового суспільно-географічного знання: суспільно-географічне 
положення і позиційність території, центральність і периферійність, територіальні 
переміщення, зміщення, відносини і зв’язки, геопросторові організація і структура, 
форми територіального зосередження господарства – центри, пункти, вузли, кущі 
тощо, геопросторові мережі, геомісця, функції геомісць.

Навіть у законах і закономірностях геопросторової організації суспільства 
“простірність” змісту суспільної географії проявляється досить чітко. Говорять, 
наприклад, про “закон тертя простору” (тоді, коли вивчають проблеми долання 
відстаней), чи називають закони геопросторової диференціації та інтеграції 
(О. І. Шаблій, 2001), закони геопросторової структури або просторової відповідності 
тощо1.

У суспільній географії проблеми людського простору надзвичайно 
багатосторонні. Насамперед, питання подолання простору людиною (групами 
людей) як живими чи суспільними істотами. Це пов’язане з відстанями у просторі, 
близькістю чи віддаленість суб’єктів і об’єктів, що займають у географічному 
просторі певні місця. Подолання простору людиною завжди потребує затрат 
енергії.

1 У міжвоєнний період нацистські геополітики “розробили” концепції про “життєвий простір” 
(нім. lebensraum), а також “народ без простору і простір без народу”.
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Великою мірою це залежить від агента переміщення. Ще до кінця XIX ст. 
головним агентом була речовина (будматеріали, енергоносії, продовольство, 
споживчі промислові чи ремісничі товари). У XX ст. важливе місце у переміщенні 
зайняла електроенергія, витіснивши частково енергоносіїв вже наприкінці 
XX ст. – на початку XXI ст. з’явився третій агент переміщення – інформація. 
Всі ці три агенти послідовно змінюють свою роль у часі і просторі та є частково 
взаємозамінними.

Для переміщення інформації завжди потрібна відповідна речовинно-
енергетична інфраструктура. Якщо для переміщення речовини необхідні значні 
витрати часу, то переміщення електроенергії та інформації майже миттєве. Отже, 
образно кажучи, при цьому простір ніби зникає. Водночас, виробники і споживачі 
інформаційного продукту (інформаційні платформи та кластери, наприклад, 
українська система URAN1) мають свою геопросторову мережу – ресурсно-
операційні центри (базовий у Києві і п’ять регіональних – у Харкові, Донецьку, 
Дніпропетровську, Запоріжжі та Львові) та оптико-волоконні лінії між ними для 
передачі інформації споживачам.

Водночас, подолання геопростору натрапляє на земній поверхні на природні і 
суспільні бар’єри. Від цього, а також залежно від швидкостей подолання, людський 
простір структуризується. Він стає неоднорідним. У зв’язку з цим виникли 
декілька понять: бар’єрність, неоднорідність, структуризованість геопростору; 
його інверсійність та ергодизм.

Бар’єрність простору – це наявність у ньому суспільних чи природних 
перешкод. Наприклад, гір, великих річок чи морів для сухопутного транспорту, 
боліт і навіть пустель (природні бар’єри), або населених пунктів для транзитного 
транспорту; оброблюваних полів, державних кордонів тощо (суспільні бар’єри). 
В умовах бар’єрів у людському просторі доводиться їх долати завдяки додатковим  
витратам енергії або переходом на інший вид транспорту (наприклад, на повітряний 
замість сухопутного), чи проведення інших варіантів шляхів сполучення. Отже, 
бар’єрність має двосторонній характер: вона залежить як від особливостей, 
зокрема неоднорідності середовища земної поверхні, так і від виду транспорту, 
який здійснює перевезення.

Інверсійність геопростору залежить головно від неоднорідності, породженої 
різною швидкістю його подолання різними видами транспорту. Наприклад, 
лінійна відстань від Києва до Львова становить 550 км, а до Тернополя – 425 км, 
тобто на 125 км коротша. Водночас, для подолання літаком відстані в 550 км (до 
віддаленішого Львова) потрібно лише дві години, а до ближчого Тернополя (425 км), 
але з допомогою залізниці, – аж 8–9 годин. Таким чином, довша відстань ніби 
“стягується” (через різну швидкість її подолання). Отже, простір функціонально 
структуризується.

1 URAN – абревіатура англійською – Ukrainian Research and Academic Network.
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Нарешті, ергодизм простору. Це фіксація у просторі земної поверхні процесів і 
подій минулих часів. Іншим словом, це опросторювання часу. Наприклад, візьмемо 
відомі кільця спеціалізації сільського господарства за Й. Тюненом. Останнє 
найвіддаленіше від центрів “кільце” має натуральне сільське господарство, 
перед яким знаходиться кільце екстенсивного тваринництва. Якщо глянути 
у далеке минуле, то екстенсивне тваринництво було пануючим на усій площі 
семи кілець. Чим ближче до нашого часу, тим більше наростає інтенсивність і 
товарність сільського господарства до центру. Отже, маємо явище ергодизму: 
давніші (традиційні) види діяльності географічно зміщуються на периферію, 
стають ніби залишковими. А ближчі до нашого часу види діяльності займають 
не периферійні, а центральні місця досліджуваних ареалів.

Окремою проблемою у суспільній географії є проблема вимірності простору. 
Вона здійснюється за допомогою метричних і топологічних характеристик.

Метричні характеристики – це, передовсім, площа території (акваторії, 
геоторії – для останньої, очевидно, і її об’єм) і відстані між окремими її пунктами, 
вимірювані відповідно площинними чи лінійними показниками (км2, км). Площа 
(протяжність) – це особливий вид просторового ресурсу. Зокрема, важлива 
площа державної території, території поселення і окремого підприємства. Від неї  
залежить інтенсивний чи екстенсивний спосіб ведення господарства (сільського, 
лісового та ін., орієнтованих на площі земель).

Для суспільно-географічних досліджень важливим є урахування метричної 
близькості чи далекості між явищами, предметами і процесами на земній поверхні. 
Ці категорії є функціями не лише метричної (фізичної) відстані між об’єктами, 
але й реальних суспільних можливостей подолання простору. Реальна близькість 
є також функцією часу, необхідною для подолання фізичної відстані.

Окремим видом близькості виступає контактність територій земного 
простору. Е. Алаєв (1925–?) навіть пише про закон контактної взаємодії. Цей 
закон формулюється так: “інтенсивність взаємодії (взаємовпливу) об’єктів, будучи 
найвищою у зоні їх безпосереднього контакту, зменшується із збільшенням 
відстані між ними, і коли ця роз’єднаність досягає певної межі, інтенсивність 
взаємодії різко зменшується”1.

Важливим, навіть для господарської практики, є визначення метричного 
центру геопростору держави чи національної території народу-державотворця. 
Так, метричний центр держави України знаходиться на 49º00′48″ північної 
широти і 31º02′24″ східної довготи. Це місце біля села Мар’янівка Шполянського 
району Черкаської області (визначено доцентом В. С. Грицевичем та ін.). А центр 
національної території зміщений приблизно на 100 кілометрів східніше і зна-
ходиться біля міста Чигирин.

1 Алаев Э. Б. Социально-экономическая  география.  Понятийно-терминологический словарь / 
Э. Б. Алаев. – Москва, 1977. – С. 82.
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Топологічні характеристики геопростору території (акваторії, аероторії) – це 
форма (округла, видовжена, витягнута та ін.), конфігурація (складна, проста), 
компактність, центральність, зв’язаність. Всі вони мають багато різноманітних 
мір (міри центральності, міри зв’язаності). Ці останні добре обчислюються за 
допомогою засобів математичної теорії графів1.

Час і часові відношення у соціально-економічній географії

Питання і проблема часу у суспільній географії, на диво, є складнішою, 
ніж питання простору. Зрозуміло, що вона має пряме відношення до історичної 
науки, яка впорядковує, пояснює і прогнозує події і процеси суспільного життя в 
часових вимірах. Наприклад, історична наука почала віднедавна говорити про т. зв. 
паралельні світи, які розвиваються чи функціонують у суспільстві незалежно один 
від одного з різною часовою швидкістю навіть в одній і тій же просторовій системі. 
Паралельні світи у способі і динаміці життя, у виготовленні засобів існування, у 
розвитку і функціонуванні культури людей, їх повсякденній поведінці і т. п.

Проте, що суспільний час пов’язаний з простором і просторовими відно-
шеннями, ми вже говорили. Тут відзначимо, що існує не лише “людський простір” 
(див. вище), але й людський час, час людського життя: на Земній кулі (приблизно 
1 млн років), у просторі окремих материків, час великих переселень і заселень 
народами суші і морських (океанічних) територій та акваторій. Тобто, у різних 
просторових ареалах є свої часові людські (суспільні) початки і можливі й 
завершальні етапи.

Людський час, його тривалість, тісно пов’язаний з періодами обертання Землі 
навколо Сонця: рік, сезон, доба, частина доби. Багато часових вимірів (періодів) 
людина і суспільство встановили, залежно від своїх потреб з урахуванням 
астрономічних чи виробничих “переломних пунктів”. Так, наприклад, поділ року 
на 12 місяців чи поділ окремого місяця на декади; початок навчального року з 
першого вересня чи першого жовтня і т. д. Є, нарешті, у тілі людини, біоритми – 
добові, місячні, сезонні та ін. Є також час людського життя: для окремої людини 
і для населення загалом – території країни, поселення, цілої держави, нації тощо.

Таким чином, можемо стверджувати, що людський (суспільний) час є 
структуризований. Додамо, що людський час поділяється на приватний і публічний, 
буденний і святковий, час праці і відпочинку. Але тепер цей поділ дедалі більше 
стирається. Учений, наприклад, працює не лише на роботі, але й на відпочинку, 
під час відпустки. Оскільки суспільна географія вивчає суспільство і його 
геопросторову (а ще й досліджуватиме геокосмотехнічну) організацію, то часові 
відношення у майбутньому охоплюватимуть розвиток і функціонування цих 

1 Шаблій О. І. Математичні методи в економічній географії / О. І. Шаблій. – Львів : Вища школа, 
1984. – С. 136.
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категорій. Час органічно входить в кожну з них, що проявляється у їх послідовній 
часовій динаміці.

Розвиток суспільства відбувається у просторі і часі одночасно. Він 
передбачає геопросторову організацію, а остання – динаміку у часі і просторі. 
Зокрема, динаміка у часі – це зародження явища (об’єкта, системи), його висхідне 
становлення, тобто формування у кількісному і якісному відношенні; далі – 
функціонування у розвиненому стані і перетворення у нове явище чи розпад. 
Своєю чергою, функціонування присутнє на кожному етапі розвитку.

Функціонування передбачає короткочасову зміну явища (об’єкта, системи), 
або, як кажуть, зміну станів на протязі доби (денний, вечірній, нічний стани), 
місяця, декади (сезону), року чи кількох років (верхній часовий рівень нечіткий).

Час у суспільній, зокрема економічній географії відіграє важливу функцію 
(роль) як чинник географічного розвитку через створення ресурсів робочої сили, 
виробничо-матеріальних ресурсів. Особливо інфраструктури, соціального 
потенціалу у планованому чи прогнозованому майбутньому. Так, щоб підготувати 
певну кількість і певної якості робочу силу чи створити виробничі потужності або 
невиробничу (соціальну) інфраструктуру необхідні певні ресурси часу.

В економічній науці і, вслід за нею, у геоекономіці (особливо у регіональній 
економіці) та економічній географії розроблені концепції про часові цикли, зокрема, 
довго- (приблизно у 50 років), середньо- (7–11 років) і короткотривалі (до семи 
років). Прикладом довготривалих можуть бути цикли Н. Д. Кондратьєва.

Цикли Кондратьєва (КЦ), обґрунтовані у 1922 р., мають часову протяжність у 
47–55 років з десятирічним відхиленням в один чи інший бік. Кожен довготривалий 
цикл графічно виглядає як досить довга, але невисока хвиля з підняттям і спуском. 
В новітній історії людства і окремих країн виявлено шість циклів Н. Кондратьєва, 
в т. ч. два гіпотетичних1:

1) 1803 – 1841–1843 рр. – цикл невисокого розвитку, пов’язаний з розвитком текстильної 
промисловості;

2) 1844–1851 – 1890–1896 рр. – цикл у розвитку вуглевидобувної і пов’язаних з нею 
металургійною промисловістю, залізничним будівництвом, впровадженням парового двигуна;

3) 1891–1896 – 1945–1947 рр. – цикл з важким машинобудуванням, електроенергетикою, 
неорганічною хімією, виробництвом сталі, електродвигунів;

4) 1945–1947 – 1981–1983 рр. – цикл з виробництва автомобілів та ін. машин, хімією оргсинтезу, 
нафтопереробкою, двигунами внутрішнього згоряння, масовими виробництвами;

5) 1981–1983 – ~2018 (прогноз) – цикл з розвитком електроніки, робототехніки, обчислювальної 
і лазерної техніки, телекомунікації;

6) 2018–2060 (прогноз) – цикл з розвитком NBIC (конвертація нано-, біо-, інформаційних та 
коґнітивних технологій).

Існує дещо інша періодизація, особливо останніх трьох часових відрізків. 
Періодизацію Н. Кондратьєва підтримав учений Йозеф Шумпетер. У 1939 р. він 

1 www. http://ru.wikipedia.org/wiki
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поєднав цикли КЦ із 7–11 середньотривалими циклами виробництва і зайнятості 
(дехто подовжує ці цикли до 15–17 років). Наприклад, за цей період корінним 
чином змінюється техніка і технологія (а то й типи) у виробництві електронних 
приладів.

Нарешті, періоди короткотривалих циклів протягом 1–5–7 років властиві 
для часового започаткуваня і завершення недовготривалих науково-дослідних, 
екологічних і соціальних цільових програм. Сюди відносять і цикли повсякденної 
життєдіяльності конкретної людини, групи об’єднаних соціальними, госпо-
дарськими чи родинними цілями людей (наприклад, сім’ї). У західній літературі 
існує навіть такий напрямок дослідження, як every day life geography (географія 
повсякденного життя).

Але особливу роль у житті людства до тепер відіграють річні цикли 
життєдіяльності. У минулому це було пов’язане річним кругообігом життєдіяльності 
в аграрній сфері. До цього циклу була приурочена не лише виробнича діяльність, 
але духовне життя людей: вірування, обряди, свята та ін. До цього типу циклічності 
часу відносимо і навчальний рік у школах.

Якщо брати до уваги категорію ергодизму часо-простору (див. вище), то різні 
довго-, середньо- і короткотривалі часові цикли можуть існувати, входячи один 
менший чи середньотривалий у більші (відповідно у середньо- чи довготривалі). 

Крім циклічного часу, особливо в соціології і соціальній географії мають місце 
т. зв. лінійний і точково-сумативний час. Британський учений-філософ і соціолог 
Зиґмунд Бауман виділяє ще два типи часу – лінійний і миттєво-сумативний1.

Лінійний час, на думку З. Баумана, почався з періоду Просвітництва (XVII ст.). 
Тоді він став пришвидшуватися. І це було пов’язане з початками розвитку 
промисловості. Час почав рухатися передовсім вперед, став прямим, пов’язаним 
з прогресом. Він тягнувся до XIX–XX ст. Образно кажучи, людина “здоганяла 
час”, “бігла за ним”.

Тепер нове розуміння часу – як суми миттєвостей, як суми короткотривалих 
відрізків часу. “Наш світ, – каже З. Бауман, – як картина, намальована цими 
маленькими окремим точками, що є окремими історіями наших епізодів. Наша 
проблема в тому, що ми не сприймаємо їх у зв’язку однієї з іншою. Аби побачити 
картину повністю, ми повинні трошки віддалитися від цих точок. А вміння 
сформувати нашу змістовну історію – це завдання стає все важчим для нас”2.

Назвемо окремі малі відрізки (точки) квантами людського часу. Кожен з них 
несе в собі певну інформацію, яку кожна людину мусить оцінити і відповідно 
діяти. Сама ж оцінка і прийняття на її основі рішення теж потребують певного 
часу, витрат зусиль та енергії. У результаті цього час розмивається. Виникає 

1 Галущак М. Ніколи не знаємо, що у житті стане вибухом / М. Галущак // За вільну Україну плюс. – 
2013. – 19 вересня.

2 Галущак М. Ніколи не знаємо, що у житті стане вибухом...
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невпевненість людини в собі, у своїх рішеннях. Значною мірою вона знімається 
колективним, в т. ч. експертним, прийняттям рішення. Це економить час, робить 
ефективнішим його використання.

Отже, час – не таке вже просте явище, як це може здаватися на перший погляд. 
Проблеми часу, в т. ч. у суспільній географії, ускладнюється.

Функції суспільної географії*1

Суспільна географія (СГ), як і багато інших наук, виконує певні функції. 
Серед них найголовніші такі: теоретична, конструктивна (практична), просвітня, 
виховна та ін. Усі вони тісно пов’язані між собою і рівнозначні за своєю роллю в 
житті суспільства.

Теоретична функція виявляється в адекватному відображенні наукою суттєвих 
властивостей, відношень і процесів, характерних для об’єкта вивчення. Вона 
полягає в розвитку фундаментальних досліджень, зокрема у розвитку теорії 
науки, системи її понять і категорій, відкритті законів і закономірностей, наукових 
принципів тощо. Найвищим виявом реалізації цієї функції є розвиток теорії певної 
науки, що є її ядром. 

Теорія – це система взаємопов’язаних, логічно несуперечливих і часто 
підтверджених практикою положень, принципів, теорем, висновків тощо. 
Теоретична функція полягає у висуненні наукою нових ідей та гіпотез, концепцій 
(концепція являє собою деяку часткову теорію, конструктивна спрямованість 
якої очевидна). Наприклад, у СГ такою є концепція енерговиробничих циклів. 
Потреба в теорії є рисою розвиненої науки. Високий ступінь розвитку теорії 
свідчить і про відповідний рівень розвитку цієї науки. У СГ розвиненими є теорії 
економічного районування, територіального системоформування (територіально-
виробничих, соціально-економічних комплексів, систем розселення), концепції 
енерговиробничих циклів (ЕВЦ), природно-ресурсних циклів (ПРЦ), природно-
ресурсного потенціалу (ПРП), міжгалузевих територіальних комплексів (МТК).

Зокрема, суттєвим у цій функції є обґрунтування наукою своїх законів, 
закономірностей і принципів розвитку, структури та функціонування об’єктів 
дослідження. В економічній географії, наприклад, обґрунтовано такі закони, 
як географічного поділу праці, географічної інтеґрації праці, аґломерації; 
закономірності територіальної спеціалізації і територіальної комплексності та ін. 
За їх допомогою вдалося науково пояснити існуючу територіальну організацію 
господарства, особливо виробничої сфери, передбачити шляхи її зміни у 
майбутньому.

* Друкується за: Шаблій О. І. Функції суспільної географії / О. І. Шаблій // Основи загальної 
суспільної географії: підручник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 35–38.
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Роль теорій, законів і закономірностей не лише пояснювальна, а, що дуже 
важливо, прогностична. Отже, теоретичною функцією наука звернена передусім 
у майбутнє.

Важливим аспектом теоретичної функції СГ є розвиток термінології, понять 
і категорій (найбільш фундаментальних понять), формування ПТС.

Нарешті, теоретична функція полягає в розвитку теоретичної СГ. Така 
дисципліна поки що є гіпотетичною і в принципі може формувати абстрактні 
(ідеальні) об’єкти і вивчати їх за допомогою методів і засобів математичної логіки.

Конструктивна функція полягає в пошуках практичного застосування 
фундаментальних положень науки, у розробленні способів їх впровадження 
у практику регулювання територіальної організації суспільства. Нема нічого 
більш практичного, як добра теорія. Уже зазначалося, що найбільше практичне 
застосування мають теорії економічного районування і територіального 
системоформування.

Головні сфери суспільної практики, де отримали застосування економіко-
соціально-географічні теорії, концепції, обґрунтовані в них принципи, закони, 
закономірності геопросторової організації суспільства і його складових частин:

а) територіальне планування (регулювання) розвитку і розміщення госпо-
дарства (теорія економічного районування і територіального комплексування);

б) створення схем і проектів районних планувань, генеральних планів 
розвитку міст (теорія територіального системоформування, систем розселення);

в) удосконалення мереж територіально-адміністративного устрою території 
(теорія економічного районування);

г) розподіл територій на виборчі округи і дільниці (так зване легіслативне 
районування) у електоральній географії;

д) створення територіальних комплексних схем охорони природи (так зване 
ТерКСОП) (теорія природно-ресурсних циклів) тощо.

Положення теорії СГ використовуються для розроблення засад демографічної, 
економічної, соціальної, екологічної, національної та екістичної (пов’язаної з 
розселенням населення) політики.

До просвітньої належить освітня і популяризаційна функції. Освітня функція 
СГ реалізується шляхом вивчення СГ у середній загальноосвітній, спеціалізованій 
та вищій школі. Вивчення елементів соціально-економіко-географічного знання 
починається вже з предмета “Краєзнавство” (поняття про природу, населення, 
господарство, історію та культуру рідного краю) і закінчується ґрунтовним 
вивченням України та інших країн світу. Середня географічна освіта надзвичайно 
розширює і поглиблює знання молодої людини про навколишній світ як складну 
геоетнічну, соціальну, економічну, політичну, екологічну і культурну систему, 
допомагає визначити місце України у цьому контрастному і різноманітному світі.

Популяризація наукових суспільно-географічних знань розрахована і на 
молодь, і на дорослих. Вона здійснюється шляхом видання крає- і країнознавчої 
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літератури, виготовлення відеофільмів, створення радіо- і телепередач. На жаль, 
ця функція нашої науки поки що в Україні, на відміну від багатьох країн світу, 
наприклад, Польщі, Німеччини та інших, розвинена недостатньо. Зазначимо, що 
у нас видається науково-популярний часопис “Краєзнавство”, але він головно 
друкує статті з історичного краєзнавства. У Львові за редакцією Оксани Нагірної 
почав виходити часопис “Краєзнавство і туризм”, однак він реґіональний, виходить 
нерегулярно і має малий наклад. Щоквартальник “Український географічний 
журнал” (видає у Києві Українське Географічне Товариство) друкує науково-
популярні публікації надзвичайно рідко. У популяризації наукових знань 
можуть взяти активну участь учительство і студенти географічних факультетів 
високошкільних навчальних закладів. Зокрема, з ініціативи Асоціації вчителів 
географії України у Києві за редакцією Василя Серебрія виходить щомісячник 
“Краєзнавство. Географія. Туризм” (наклад у 2001 р. близько 3000 примірників).

Нарешті, остання за порядком, але не значенням, виховна функція СГ. 
Наша наука має великий виховний потенціал. Вона формує в людей почуття 
українського патріотизму, поваги до представників інших націй як в Україні, так 
і поза її межами (не плутати з псевдоінтернаціоналізмом пролетарсько-класового 
більшовицького зразка, який виховував зневагу до “буржуазної” культури народів 
капіталістичних країн, формував в українців почуття меншовартості), сприяє 
екологічному вихованню.

Зв’язки суспільної географії*1

Кожна наука посідає специфічне, властиве тільки їй місце в системі наукового 
знання. Це стосується і СГ. Прийнято вважати, що вона перебуває на межі двох 
великих наукових сфер – природничих і суспільних наук, повністю входячи 
у суспільні науки. Однак таке твердження значною мірою залежить від самої 
класифікації наук, усієї системи наукового знання. Наприклад, деякі вчені, 
крім природничих і суспільних наук, називають ще й технічні. Серед наук, що 
виділяються за об’єктами дослідження, тепер часто вирізняються “науки про 
Землю”, до яких повністю належить вся географія, зокрема і суспільна. 

Сучасна СГ постала історично переважно з економічної географії. У цій 
історії проблемою було питання: куди входить економічна географія – у систему 
географічних чи економічних наук? Вiдповiдь залежала від того, в якому науково-
дослідному чи навчальному інституті працював учений чи яку освіту він здобув – 
географiчну чи економічну. Переважна бiльшiсть тих, що мали фах економіста, 

* Друкується за: Шаблій О. І. Зв’язки суспільної географії з конкретними науками / О. І. Шаблій // 
Основи загальної суспільної географії: підручник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 
2003. – С. 31–35.
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вважали економiчну географiю складовою частиною економiчної науки. 
Серед українських учених такими були, наприклад, акад. Костянтин Воблий, 
проф. Володимир Тимошенко, проф. Валентин Садовський, серед росiйських – 
проф. Bіктор Ден. Ден, зокрема, запевняв, що економiчна географiя є конкретною 
політекономією.

Якщо ж певний учений мав географiчну oсвiтy, то він переважно вiдносив 
економiчну географiю до системи географiчних наук. Звернемо увагу на те, що досi 
нема єдиної думки щодо мiсця СГ у системi наук. Ми вiдносимо її до комплексу 
географiчних наук. Сучасна СГ найбiльше пов’язана з такими науками: фiзичною 
географiєю, економiчною наукою, соцiологiєю, демографiєю, полiтологiєю, 
iсторiєю, статистикою. Однак тепер налагоджено тiсний зв’язок з фiлософiєю, 
логiкою, математикою та ін. 

Якi види i типи зв’язкiв iснують мiж науками загалом? Таких зв’язкiв 
багато. Найважливішi серед них: генетичні, iнформацiйнi, за спільним вивченням 
певних об’єктів, за використанням однією наукою теоретичних положень і 
методичного апарату iншої, органiзацiйнi та ін. Наприклад, генетичною єднiстю 
характеризуються фiзичнi i хiмiчнi науки, якi вивчають рiзнi стани речовини на 
рiзних рiвнях – молекулярному й атомному (субатомний piвень – це прерогатива 
лише фiзики). Інформацiйнi зв’язки iснують мiж геологiєю i фiзичною географiєю: 
фiзична географiя отримує як первинну, так i опрацьовану фактичну iнформацiю 
про склад i процеси верхньої частини земної кори для глибшого дослiдження 
ландшафтної структури територiї. Частина наук налагоджують зв’язки мiж собою 
шляхом спiльного дослiдження конкретних об’єктiв. Зокрема, зв’язки мiж iсторiєю 
i демографiєю можуть полягати в тому, що вони обирають об’єктом вивчення певну 
специфiчну територiю i дослiджують iсторiю її заселення та освоєння, дiяльнiсть 
людини протягом певного iсторичного перiоду, часову змiну етнiчного складу 
населення тощо. 

Використання однiєю наукою теоретичних положень, понять, мето-
дичних засобiв iншої – дуже поширене явище. Адже сьогоднi майже вci науки 
i наукові дисциплiни математизуються. Однi з них, наприклад економiчна наука, 
застосовують методи i моделi лiнiйної та нелiнiйної алгебри, iншi – теорії графiв 
(електротехнiка) чи математичної статистики (фiзика) тощо. Часто на цiй основі 
з’являються нові наукові напрямки i дисциплiни. Наприклад, унаслiдок використання 
статистики у фiзицi виникла статистична фiзика, унаслiдок застосування фiзичних 
методiв дослiдження в геологiї – геофiзика тощо. 

Нарештi, організаційні зв’язки мiж науками полягають у тому, що декiлька 
(двi, три чи бiльше наук) розвиваються в одних установах за єдиним планом. 
Прикладом може бути розвиток економiчної i соцiологiчної наук у економiчних 
вузах чи науково-дослiдних iнститутах. 

Зазначимо, що СГ має всі види вищезазначених зв’язків з іншими науками 
(рис. 1.6). Найтісніше вона пов’язана з фізичною географією. Ці зв’язки передусім 
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генетичні. І суспільна, і фізична географії постали з єдиного кореня – географічної 
науки, особливо з географічного країнознавства, де вони не були поділені. В історії 
географії були періоди, коли у її структурі переважала певна складова (до другої 
половини ХІХ ст. – переважно суспільна, опісля – фізична географія).

Рис. 1.6. Взаємодія суспільної географії з іншими науками

Інформаційні зв’язки мають велике значення. Переважно вони односпрямовані – 
від фізичної до суспільної географії. Адже фізична географія надає суспільній 
фактичні дані про природно-ресурсний потенціал території, особливості 
територільної організації природного довкілля, природно-географічний поділ 
території тощо. Менше взаємодіють ці дві галузі географії у використанні 
положень і методів, розроблених у кожній з них. Проте їхня взаємодія більша 
тоді, коли спільно вивчають певні природно- чи супільно-географічні об’єкти 
(наприклад, Українські Карпати чи Полісся, обласний регіон чи територію 
соціально-економічного району, екологічні проблеми реґіонів, країн чи світу). 
А розвиток їх обох у системі географічних факультетів Міністерства освіти і 
науки України є прикладом взаємодії і на організаційному рівні. Урахування 
фізико-географічних даних про стан природного довкілля як “дому” людини та 
її життєдіяльності зумовлює у наш час екологізацію СГ.



МЕТАТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ86

Водночас СГ тісно пов’язана з економічною наукою. Зв’язок є частково 
генетичним (один з напрямків СГ утворився з політекономії) та організаційним 
(деяка частина економічних інститутів мала чи має кафедри економічної географії). 
Головний тут інформаційний зв’язок, який переважно спрямований до СГ. Вона 
використовує для обґрунтування територіальної організації виробничої сфери 
економічні закони, зокрема закон вартості, розкритий економічною наукою. 
Застосовує терміни і поняття економіки (ціна, собівартість, ефективність капітало-
вкладень, вартість праці тощо); методи, розроблені в економічній науці (балансовий, 
розрахунків тощо). Такий процес різноманітного використання положень, понять, 
методів і моделей економічної науки називається економізацією СГ. 

Однак існує зворотний зв’язок від економічної географії до економічної науки. На 
їхній межі у 70-х роках минулого століття виникла наукова дисципліна реґіональна 
економіка (РЕ), що досліджує економічні процеси в реґіонах – економічних 
районах, зонах, у територіально-виробничих комплексах тощо. Дехто вважає РЕ 
прикладною галуззю СГ (тоді сама СГ є нібито фундаментальною наукою). Таке 
трактування хибне. РЕ використовує теоретичний апарат СГ: вчення про економічне 
районування і територіальне комплексування, однак предметом її дослідження є 
процеси відтворення продукту і праці на реґіональному (а не галузевому) рівні. 
Вона вивчає проблеми ефективності використання праці, продуктивності праці, а 
також інвестицій (капіталовкладень), природно-ресурсного потенціалу, створеної 
технічної бази в реґіонах (найчастіше в економічних районах) і територіальних 
комплексах, має як фундаментальну, так і конструктивну (прикладну) частини.

Протягом останніх двох десятиліть, коли посилено розвивається соціальна 
географія як складова частина суспільної, відбувається і процес соціологізації СГ. 
Це здійснюється шляхом впровадження у СГ понять, положень і методів соціології.

Як відомо, соціологія вивчає суспільні сукупності людей – групи і спільності 
(наприклад, сім’ю, трудовий колектив, етнос, клас, страта тощо), суспільну 
поведінку людей і відповідні відносини та процеси. Об’єктом дослідження 
соціології є людина у її різноманітних зв’язках – безпосередніх і опосередкованих, 
зумовлених специфічними матеріальними і духовними потребами, інтересами та 
ціннісними орієнтирами.

СГ, особливо її складова частина соціальна географія, застосовує передусім 
поняття соціології і методи дослідження, які використовуються в ній. Це поняття 
класу, соціального прошарку, соціальної групи (сукупності людей, які об’єднані 
певною загальною ознакою – за віком, статтю, родинним чи суспільним становищем 
тощо); та методи – статистичної вибірки, опитування, анкетування та ін.

Сферою взаємного інтересу СГ і соціології може стати реґіональна соціологія, 
яка повинна вивчати відносини і процеси в окремих реґіонах. Це була б вища форма 
соціологізації СГ і географізації соціології.

Тісний і вже традиційний зв’язок має СГ з демографією – наукою про процеси 
відтворення населення, його динаміку, статево-вікову структуру, мобільність 
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тощо. Тобто про все те, що охоплюється ємним поняттям демографічної ситуації. 
Останнім часом зросла пов’язаність СГ з етнологією – науковою дисципліною 
про етнічні спільноти: народи, нації, етнічні й етнографічні групи. Формується 
етногеографія – дисципліна, що вивчає геопросторову організацію етносів, їхню 
територіальну взаємодію, чинники, які впливають на розміщення і просторову 
мобільність етносів та їхніх представників. Посилення вивчення СГ людини 
як елемента демографічної, соціальної, економічної, політичної, духовної сфер 
називається її гуманізацією.

Останніми роками зросли зв’язки СГ з політичними науками, політологією. 
Інтенсивно формується політична географія, особливо електоральна географія, 
політична географія країн і реґіонів. Навіть така традиційна проблема, як 
формування політичної карти світу, входить у зміст політичної географії. На межі 
політичної географії і політології відроджується геополітика – наука про поточні 
політичні процеси в окремих державах (особливо про її стосунки із сусідами та 
міждержавними угрупуваннями) і реґіонах.

Звернемо увагу на зв’язки СГ з історією. Вивчаючи окремі країни і райони, 
СГ не може пояснити сучасну територіальну організацю населення, соціальної та 
економічної сфери  без дослідження процесів їх становлення і розвитку на різних 
історичних етапах. Для економічної географії, наприклад, дуже важливі знання 
з історії національного і світового господарства.

На межі СГ та історії формуються дві наукові дисципліни: це історична 
географія, яка вивчає геоекономічну, геосоціальну, геополітичну і геодемографічну 
ситуацію країн і реґіонів у минулому, та історія соціально-економічної географії, 
що є також складовою частиною історії науки (у нашому випадку – СГ).

Традиційні зв’язки СГ зі статистикою – наукою, що досліджує методи і 
прийоми вивчення так званих масових явищ і процесів у суспільстві та природі. 
Ще донедавна кількісні методи дослідження в СГ були головно статистичними. За 
їхньою допомогою виявляли так звані емпіричні закономірності (тісноту зв’язку 
явищ за допомогою показників статистичної кореляції, статистично закономірні 
показники шляхом обчислення так званих рівнянь регресії, в яких між значеннями 
аргументу і результативним показником визначаються функціональні залежності) 
та ін. Тепер впроваджуються в економіко- і соціально-географічні дослідження 
методи і моделі багатьох математичних дисциплін – теорії множин, теорії графів, 
ймовірностей, математичної логіки. Цей процес одержав назву математизації СГ.

СГ в Україні і СГ України, світова географія і географія окремих країн пов’язані 
багатьма видами зв’язків з такою міждисциплінарною галуззю досліджень, як 
українознавство – тобто системою наукових дисциплін і напрямків, які вивчають 
українство як феномен людської цивілізації і культури. Ці зв’язки передусім 
виявляються у дослідженні різними галузями знання спільного об’єкта – 
української нації, її розселення у глобальному масштабі, на її етнічній території. 
Ці зв’язки до певної міри інформаційні й організаційні. Зазначимо, що тривалий 
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час географічне українознавство розвивалось у системі Наукового товариства 
ім. Шевченка (організованого з допомогою східних українців у Львові у 1873 р.). 
Фундатор української національної географії акад. Степан Рудницький і його 
науковий спадкоємець проф. Володимир Кубійович, інші географи, наприклад, 
Володимир Тимошенко, Валентин Садовський, Олена Степанів, Володимир Огонов-
ський, були активними членами НТШ, підготували багато праць з географії, 
зокрема антропогеографії України, зарубіжних країн і світу в цілому.

Нарешті, слід відзначити зв’язки СГ із філософією і логікою. Адже кожна наука, 
зокрема і СГ, вивчає явища, властивості, процеси у просторі та часі. Найбільш 
фундаментальне трактування всіх зазначених понять, а також відкритих наукою 
законів і закономірностей дає філософія. А такий її підрозділ, як діалектична 
логіка, дає можливість свідомо оперувати парними категоріями змісту і форми, 
якості і кількості, цілого та частини, необхідності і випадковості, явища і суті тощо. 
Кожна наука має свої філософські основи. На грані географії і філософії починає 
повторно розвивається геософія, що вивчає “філософію людського простору”1.

Логіка дає методичні засоби СГ для побудови її понятттєво-термінологічного 
апарату, системи умовиводів, використання аксіоматико-дедуктивного числення 
і загалом розбудови теоретичної СГ – майбутнього структурного підрозділу її як 
системи наукових дисциплін.

2. Гносеологічні проблеми суспільної географії

Гносеологічна складова*2

Загальні риси теорії пізнання. Наука, яка досліджує проблеми пізнання має 
назву гносеологія (гносіс старогрецькою означає пізнавати, вивчати). Загальні 
основи процесу і структури пізнання, його специфіку залежно від домінуючих 
наукових, в т. ч. філософських парадигм, розробляє епістемологія (грецькою  
“наукове знання”, “пізнання”). Кажуть, що філософія як теорія пізнання – це і є 
епістемологія.

Епістемологія визначає кінцеву мету наукового пізнання – отримання 
результатів у вигляді істинних тверджень щодо досліджуваного об’єкта, його 

1 Piskozub A. Między Historiozofią a Geozofią. Szkice z filozofii czasoprzestrzeni ludzkiej / А. Piskozub  – 
Gdańsk, 1994. – S. 49. Додамо (5. VII–2015), що на межі географії, літературознавства і психології 
тепер формується геопоетика.

* Публікується вперше. Текст лекції з “Актуальних проблем суспільної географії”. Дисципліну 
автор викладає на V курсі географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка (магістри).
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властивостей, відношень, функцій, призначення, знань про нього у контексті їх 
істинності тощо.

В історії розвитку науки епістемології можна виділити два підходи – кла-
сичний і некласичний.

Класичний підхід характеризується такими особливостями:
– критицизм: це негативне відношення до повсякденного знання, т. зв. 

здорового глузду;
– фундаменталізм і нормативізм: це трактування наукових істин як непо-

рушних, безсумнівних;
– суб’єктоцентризм означає, що все інше у процесі пізнання, крім самого 

суб’єкта пізнання, підлягає сумніву;
– наукоцентризм – інші знання, крім висновків науки, слід ставити під 

сумнів (віру, мистецтво, ідеологію, здоровий глузд тощо).
Некласичний підхід характеризується такими рисами:
– посткритицизм: передбачає, що у процесі пізнання при зміні контексту 

можуть з’являтися нові смисли;
– відмова від фундаменталізму, тобто можуть виникнути нові, в т. ч. фунда-

ментальні, знання при появі нових підходів, парадигм, методологій (наприклад, 
генетичних, системних, структуралістських та ін.);

– відмова від суб’єктивізму, тобто внутрішньосуб’єктна свідомість і усві-
домленість може мати і міжсуб’єктну, інтерактивну комунікацію;

– відмова від наукоцентризму, тобто наука повинна зважати й на інші види 
знання, в т. ч. побутового, громадського, досвідного окремих груп людей тощо.

Зараз має місце і третій підхід – постнекласичний або постмодерний. Він 
передбачає, наприклад, рівноправність різних точок зору, різне трактування явищ 
і процесів суспільного життя тощо. Тобто, такий підхід виступає проти канонізації 
певних знань як єдино вірних.

Головними поняттями епістемології є поняття знання, пізнання, свідомості, 
відчуття, істини, розуму і розсудку. Головним питанням епістемології є проблема 
пізнавння світу в принципі. Залежно як відповідають на це питання різні 
філософські вчення, виділяються: а) гносеологічний оптимізм (людина пізнає 
об’єктивну істину); б) агностицизм (істина загалом непізнавальна); в) скептицизм 
(ми у кращому разі пізнаємо лише зовнішню сторону явищ і процесів); г) соліпсизм 
(єдине, що можна пізнавати, – це я, все інше є фантазією).

Головні проблеми епістемології такі:
1) проблеми істини та істинності, зокрема істина і смисл;
2) проблеми суті пізнання, його форм, рівнів і принципів;
3) проблеми структури пізнання, місця і ролі її складових і зв’язків між ними;
4) проблеми розуміння, реконструкції, гносеологічного дискурсу тощо.
Розглянемо коротко деякі з них, особливо ті, що проявляються у сучасній 

суспільній географії загалом, чи її окремих наукових дисциплінах зокрема.
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Принципова структура пізнання. Пізнання має складну будову, а ширше – 
структуру. Будова пізнання – це наявність у ньому складових частин, які є 
відносно самостійними і відокремленими. Водночас, структура пізнання перед-
бачає існування не лише складових частин, але й зв’язків, різного типу відношень, 
взаємозалежностей між ними. Кожна складова частина і види (типи) залежностей 
мають конкретноісторичний характер. Вони пов’язані з рівнем розвитку наукового 
знання, характером наукової дисципліни чи класів дисциплін (наприклад, 
природничих чи гуманітарних), вимог і потреб суспільства в наукових знаннях, 
є ці знання прикладними чи фундаментальними. Залежать вони і від мети, яку 
ставлять у процесі пізнання тощо.

У найзагальніших рисах структура пізнання має такий вигляд (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Принципова схема структури пізнання (О. І. Шаблій, 1995).
О1 – онтологічний об’єкт дослідження, К~О2 – поняттєвий (поняття, категорії, концепти) 

і теоретичний апарат пізнання, М~О3 – методи пізнання, 
Р~О4  – предмет пізнання (сторона об’єкта), S – субє’кт пізнання

Навіть у такому спрощеному варіанті пізнання має досить складну структуру. 
Її ще можна спростити, залишивши дві обов’язкові складові частини: загальний 
об’єкт О1 і суб’єкт пізнання S. Це може мати місце лише на початках пізнання у 
певній сфері реальності. Коли ще відсутні поняттєво-категоріальний апарат (К) і 
методи (М) дослідження. Вони лише створюються, апробуються і перевіряються 
на ефективність і суттєву роль у пізнанні не відіграють.

Але вже тоді і пізніше цих дві складові частини пізнання – К і М – додатково 
удосконалюються, верифікуються (встановлюється відповідність К і М до об’єкта 
дослідження). Таким чином, вони самі стають своєрідними об’єктами наукового 
пізнання (О2 і О3).

Водночас, появляється ще четвертий об’єкт пізнання – О4, тобто предмет 
дослідження (Р). Він являє собою певну сторону пізнання О1 (на рис. 2.1 
позначено пунктиром), яка досліджується окремою науковою дисципліною. 
Наприклад, зараз прийнято, що найбільш загальним онтологічним об’єктом 
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пізнання суспільної географії є суспільство. Але його вивчають багато різних т. зв. 
суспільних чи гуманістичних наукових дисциплін з різних сторін і позицій. Сама 
ж суспільна географія досліджує лише одну сторону – геопросторову організацію 
суспільства. Тобто її об’єктом О4 є саме ця організація. Щоб розрізнити ці два 
об’єкти пізнання – власне “фізичну річ” і її окрему сторону, в науці віддавна (десь 
ще з 60-х років XX ст.) введено поняття загального об’єкта (О1) і предмета (О4) 
пізнання.

Таким чином, серед об’єктів пізнання можуть виступати і засоби – науковий 
інструментарій (поняття, теорії, методи), які стоять на стороні суб’єкта пізнання і 
використовуються ним.

Суб’єкт наукового пізнання як важливий складовий елемент процесу пізнання, 
його структури – це людина, група людей (наукова лабораторія, кафедра), загалом 
формальний (часом неформальний) колектив, в т. ч. науково-дослідна установа 
і т. п.), запрограмовані на досягнення певних пізнавальних цілей, встановлення 
істини практичного чи духовного характеру. У кожній сфері наукового пізнання на 
окремих його етапах чи навіть епохах провідну роль відіграють лідери наукових 
напрямків і пошуків, наукові школи й наукова інфраструктура. Наприклад, лідером 
у становленні української модерної географії був академік Степан Рудницький 
(1877–1937). А організована ним наукова школа – це школа комплексного природ-
но- і антропогеографічного (суспільно-географічного) та картографічного дослі-
дження України як території і держави в їх етнонаціональних межах. Провідними 
науково-навчальними інституціями в Україні стали географічні факультети Києва, 
Львова, Харкова та Одеси.

Особливе місце у структурі географічного пізнання відіграє блок К~О2. Сюди 
відносять весь поняттєвий і теоретичний апарат науки. Іншими словами,  це наукова 
мова. Її характеризують спеціальні вимоги (про це пізніше) стосовно  форми, 
змісту, застосування і функціонування. Мова, зокрема наукова, є специфічною 
знаковою системою. Її розробляють фахівці з географії, в т. ч. суспільної. Вони 
ж нею і найкраще володіють. Тому дорожні нотатки мандрівників минулого і 
сучасності є, радше, матеріалом для аналізу фахівцями. Це ж стосується і описів 
окремих поселень, регіонів і країн журналістами.

Принциповим блоком у пізнанні географічних істин є блок О3 – методів (М) 
дослідження. Важливо наголосити, що М – це система засобів, прийомів, строго 
послідовних процедур (алгоритмів), які застосовуються свідомо дослідником з 
метою досягнення конкретної мети – обґрунтування окремих положень, які мають 
істинну сутність. Зрозуміло, що методи самі мають бути обґрунтовані, пройти 
перевірку на істинність. Тому вони на етапі обґрунтування стають окремим 
об’єктом О3. 

Тут слід наголосити на специфіці методу ГІС-технологій. Він застосовується 
особливо при використанні електронної техніки і відповідно орієнтованих 
комп’ютерних програм. Для функціонування програм потрібні бази даних. 
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Останні мають корелюватися за змістом і формою з відповідними програмами. Ця 
когерентність1 має бути теж обґрунтованою. Та й результати машинної обробки 
даних за певними ГІС-програмами є не що інше, як віртуальний продукт, що 
потребує візуалізації (карта, текст, схема і т. п.) та інтерпретації. Отже, він є і в 
цьому аспекті об’єктом дослідження (О3).

Проблеми істинності наукового знання. Термін і поняття “істина” 
трапляється у процесі пізнання дуже часто. І не лише в науці, але й у вірі, мистецтві, 
ідеології тощо. Про яку істину говорив, наприклад, римський правитель Юдеї, 
коли запитав Христа: “Що є істина?” І що відповів Христос своєму протагоністу?2 
Чи вірна думка, що не лише знання має бути істинним, але й шлях пізнання 
таким мусить бути (у нашому контексті йдеться про методику дослідження). 
Або гегелівський вислів про те, що абстрактної істини не існує, істина завжди 
конкретна.

У найпростішому визначенні (а, отже, абстрактному і не дуже правильному!) 
істина – це об’єктивне, змістовне знання, яка відображає сутність речей, їх 
властивостей, відношень і функціонування. Для такого розуміння істини у 
гносеології вироблено ряд вимог, що мають назву критеріїв істинності. Серед 
критеріїв найбільш відомі наступні: а) ясність і очевидність твердження чи 
думки (це декартівський критерій), як зміст речення: “кожний день Сонце 
сходить і заходить”; б) істина – це те, що відповідає нашими органами чуття (за 
Фейєрбахом). Але поки що, наприклад, протон не піддається спогляданню. Як 
щодо  наших органів чуття? Та й не дуже очевидним, наприклад, є територіально-
виробничий комплекс як такий; в) прагматизм (лат.  справа, діло) – істинними 
є думки, що приносять користь, успіх; г) загальнозначимість – наприклад, віра 
багатьох у Христа чи Аллаха; д) конвенціальність – це умова, узгодженість між 
людьми щодо істинності знання; е) практика – це усвідомлена, цілеспрямована 
чуттєво-предметна діяльність (виробництво чи духовна діяльність).

Зараз розвивається т. зв. філософія прагматизму, що з’явилась ще в XIX ст. 
Один з творців теорії функціоналізму Вільям Джеймс твердить, що те, “в що нам 
краще вірити, те і є істиною”.

Найбільш поширеною думкою щодо критерію істинності вважається 
практика. Але, що таке практика, які її види, поки що не існує єдиної позиції. 
Так, найчастіше говорить про такі види практики: 1) матеріально-виробничу – 
створення матеріальних благ; 2) соціальну – як відносини між окремими 
людьми, класами, націями, державами тощо; 3) науково-пізнавальну, наприклад, 
проведення фізичного, хімічного чи біологічного експерименту. У географії 
експериментування має обмежений характер; 4) відносини у сімейній та побутовій 
життєдіяльності.

1 Когерентність – узгодження і корелювання двох або більше рядів чисел, явищ чи процесів у часі.
2 Протагоніст – лідер, головний герой, проповідник.
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Отже, найчастіше вважають, що серед шести критеріїв істинності пізнання, 
особливо його результатів, є критерій суспільної практики. Учені-філософи 
виділяють чотири головні види практики. Кожен вид являє собою, по суті, вид 
діяльності, але й охоплює не лише фізичну, але й духовну і розумову працю. Таким 
чином, власне праця (діяльність) підлягає перевірці (верифікації) на істинність її 
доцільність. Але чи можна оцінити таким критерієм істинності вислів на воротах 
концтабору в Осв’єнцімі: “Arbeit macht frei” (“Праця робить [людину] вільною”). 
Аналогічним є твердження марксистських слоганів: “Праця перетворила мавпу у 
людину”. Або: “Робота любить дурнів, а дурні – роботу” (хоч це із сфери жартів, 
але приповідка, між іншим, є таки народною мудрістю).

Водночас, не підлягає сумніву поетична візія Івана Франка, що:

“Книга – морська глибина,
Хто впірнув у неї до дна,
Той, хоч і труду мав досить
Дивнії перли виносить”

(Тут підкреслення наші. – О. Ш.).

Можливо у названих випадках критерієм істинності слід вважати не так 
суспільну практику у чотирьох видах, як результат праці, що призводить до 
духовного і матеріального збагачення кожного члена суспільства, підвищення 
його культурного та інтелектуального потенціалу.

Чи було, наприклад, істиною твердження у совєтській економічній географії 
про економічну ефективність ТВК – територіально-виробничих комплексів, 
якщо вони були соціально (недоплата працівникам за їхню працю або злочинна 
експлуатація т. зв. зеків у концтаборах) та економічно неефективними. Кому 
потрібна така економіка, якщо вона ще й була мілітаризованою, антигуманною?

Пізнання істини має динамічний характер. Це завжди рух: як наближення 
суб’єкта пізнання до об’єкта; від незнання до знання; від неповного і неточного 
знання до повнішого і точнішого.

І тут виникає ще одна проблема. Це проблема абсолютної і відносної істини. 
В епістемології стверджується, що кожен ступінь пізнання і отримане знання є 
відносною, неповною істиною про явище, що досліджується. Але рух пізнання 
поступово наближає нас до абсолютної істини. Проте, і тут є свої суперечності 
(як казали древні – апорії). Якщо, наприклад, стверджуємо, що “кожна істина є 
відносною”, то це твердження є абсолютною істиною. 

У посткласичній філософії – позитивізмі, неопозитивізмі і, особливо, 
у логічному позитивізмі йдеться про те, що критерієм істинності є логічна 
несуперечність, кінцевий “істинний” (не “хибний”) результат логічного числення 
суджень і предикатів. Саме математична логіка оперує двома функціями 
такого числення: “істиною” і “хибою”. Водночас, деякі підходи стверджують, 
що коли загальне висловлювання чи твердження можна “фальсифікувати” 
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(знайти аргументи і приклади, які його заперечують), то воно є хибним (теорію 
фальсифікації розробив австрійський учений Карл Поппер (1902–1994). В інших 
теоріях вважається, що, якщо думка верифікується, тобто підтверджується 
фактами, то вона є правдивою, істинною.

Ще одним критерієм істинності пізнання є постмодерна сентенція про 
істинність тих дій і думок, які є корисними, задовольняють певні потреби людини 
чи суспільства. Якщо, наприклад, інформаційна війна однієї держави проти іншої 
задовільняє імперські амбіції та економічні потреби першої, то згідно цієї концепції 
таке твердження є істинним (насправді, ця думка є хибною, як і висловлювання 
про потребу будь-якої імперіалістичної, загарбницької війни).

Ще однією проблемою на шляху пізнання наукових істин є проблема наукового 
факту. Чіткого визначення цього поняття не існує. Однак загальноприйнято, що 
будь-яка наука не може існувати без встановлених у ній наукових фактів.

На наш погляд, науковий факт – це усталене, підтверджене різними 
способами і засобами (умовиводами, науковою чи виробничою практикою, навіть 
конвенціально у вигляді, наприклад, гіпотези тощо) явище, річ, її властивості, 
відношення і функції чи думка про них, які відіграють у науковому дослідженні 
конструктивну функцію позитивного чи навіть негативного змісту. Наприклад, 
образна думка про те, що Совєтський Союз був “імперією зла” (за висловлюванням 
президента США Р. Рейґана), є незаперечним науково доведеним фактом. Або: 
твердження совєтських ідеологів про те, що СССР був “країною трудящих”, це 
факт, але фальшивий. Дуже часто фактами науки вважають певне твердження, що 
характеризує подію, яка відбулася або зафіксована у кількісній чи якісній формі. 
Така подія не відповідає жодному з шести вище наведених критеріїв істинності. 
Отже, вона не є фактом науки.

Про рівні та об’єкти пізнання*1

Після Другої світової війни, особливо під кінець XX ст., спостерігається 
посилений процес теоретизації наукового знання. Це стосується і суспільної 
географії. Теоретизація пов’язана передовсім з математизацією і формалізацією 
та комп’ютеризацією досліджень, впровадження новітніх теорій і концепцій, 
виявленням нових видів і типів об’єктів пізнання.

* Друкується за: Шаблій О. І. Рівні і об’єкти пізнання географічної науки / О. І. Шаблій // Суспільна 
географія : теорія, історія, українознавчі студії. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 
2001. – С. 11–19; Шаблій О. І. Про рівні і об’єкти пізнання в географічній науці / О. І. Шаблій, 
С. В. Трохимчук, М. З. Мальський, В. П. Мельник // Вісник Львів. ун-ту. – Вип. 12. – Львів, 1980. – 
С. 3–8; Шаблій О. І. Системне розгортання (конструювання) поняття міжгалузевого територіального 
комплексу / О. І. Шаблій // Вісник Львів. ун-ту. – Вип. 11. – Львів, 1978. – С. 49–54.
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У теоретизації наукових пошуків розрізняють два рівні пізнання: власне 
теоретичний та емпіричний. Їхнє співвідношення можна правильно розкрити 
лише на підставі теорії відображення. У ній йдеться про чуттєве та раціональне 
відображення.

Чуттєве відображення здійснюється з допомогою органів чуття і подальшого 
узагальненого осмислення явищ і процесів, в т. ч. формування їх понять – переважно 
простих. У наукових дослідженнях це, передовсім, введення наукового терміна. 
У географії, в т. ч. суспільній, чуттєве відображення починається переважно із 
спостереження (польовий метод).

Раціональне відображення – це процес дослідження з допомогою вже 
існуючих понять і категорій, ПТС (поняттєво-термінологічних систем), моделей, 
концепцій і теорій. Дуже часто плутають чи ототожнюють чуттєве і раціональне 
відображення з відповідно емпіричним і теоретичним рівнями пізнання. Це 
хибний погляд. Зокрема1:

а) емпіричний і теоретичний рівні пов’язані з раціональним відображенням 
(хоч перший може частково користуватися чуттєвим відображенням);

б) у результаті цих рівнів формуються емпіричні і теоретичні об’єкти 
пізнання;

в) емпіричні і теоретичні об’єкти пізнання існують завдяки пізнавальній 
конструктивній діяльності і є специфічними об’єктами логічного конструювання 
теоретичного рівня наукової думки2;

г) під емпіричними розуміють не просто спостережувані об’єкти (це один 
з випадків), а об’єкти, отримані в результаті певного способу чи підходу до 
дійсності, тобто розглянуті з певних сторін і певним чином ідеалізовані фрагменти 
дійсності;

д) процес формування емпіричних об’єктів – складний. У ньому взаємодіють 
дві сторони: об’єктивна (чуттєві дані про географічні об’єкти) і суб’єктивна 
(методологія географічної науки, з позицій якої узагальнюються чуттєві дані).

е) на емпіричному рівні пізнання географічний об’єкт відображається зі 
сторони його зовнішніх зв’язків, окремих відношень. Емпіричне продукує інфор-
мацію про одиничні об’єкти, яким властива певна просторово-часова визначеність;

ж) озброюючись методами емпіричного пізнання – спостереженням, описом 
і часом також експериментом, – дослідник вивчає окремі зовнішні сторони та 
відношення об’єкта, готує базу для побудови теоретичних конструкторів про суть 
того чи іншого географічного явища;

з) формування емпіричного знання починається з виявлення окремих 
характеристик географічного об’єкта, проходить через класифікацію і встанов-

1 Шаблій О. І. Про рівні та об’єкти пізнання у суспільній географії / О. І. Шаблій, С. В. Трохимчук, 
М. З. Мальський, В. П. Мельник // Методи дослідження природних і господарських комплексів. 
Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. геогр. – 1980. – Вип. 12. – С. 3–8.

2 Копнин П. В. Гносеологические и логические основы науки / П. В. Копнин. – Москва, 1974. – С. 50.
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лення залежностей до емпіричних формул і закономірностей, що узагальнюють 
результати всіх стадій. Така структура розвитку емпіричного знання є основою 
для аналізу процесу формування емпіричного об’єкта, починаючи від відчуттів, 
безпосередньо даних у спостереженні, експерименті, аж до виникнення знання 
про реальний об’єкт;

и) визначення структури розвитку емпіричного знання має важливе методо-
логічне значення. Наявність структури дає змогу розкрити внутрішній механізм 
взаємодії емпіричних географічних понять і методів з філософськими категоріями 
і методами, розробити категоріальний апарат емпіричного рівня пізнання у 
суспільній географії.

Наступний крок до розкриття змісту географічного об’єкта здійснюється 
на теоретичному рівні пізнання. Важливою ознакою теоретичного рівня наукового 
пізнання в географії є відображення об’єкта дослідження зі сторони його 
внутрішніх зв’язків, розкриття глибинних, фундаментальних відношень, які є його 
сутністю, визначають якість, тобто становлять внутрішню визначеність об’єкта. 
Теоретичне абстрагується від безпосередніх часових і просторових визначень 
об’єктів пізнання (хоч останнє можна поставити у географії під сумнів. – О. Ш.). 

Теоретичний рівень пізнання відрізняється від емпіричного тим, що він 
відкриває такі типи зв’язків, які не мають безпосереднього чуттєвого реферанта, 
виконують функцію синтезу, змістовного, всебічного тлумачення спостережуваних 
явищ. Йому властиве конструювання ідеальних об’єктів (наприклад, в географії – 
це “ідеальний континент”, “ідеальний ландшафт”, “абстрактне місто” тощо), 
передбачення майбутнього в формі географічних прогнозів, гіпотез і т. д. Процес 
формування теоретичного об’єкта характеризується діалектичною єдністю двох 
протилежних моментів – об’єктивного і суб’єктивного. Об’єктивний момент 
полягає в існуванні емпіричної бази теоретичного рівня – конкретного матеріалу 
географічних досліджень. Суб’єктивною стороною теоретичного географічного 
знання є форми теоретичного мислення, за допомогою яких виявляють суттєві 
відношення та зв’язки об’єкта.

У процесі формування теоретичного рівня пізнання важливу роль відіграють 
філософські категорії, принципи, закони, що виконують методологічну функцію.

Об’єкт теоретичного знання не характеризується просторово-часовою 
визначеністю, “не мусить бути аналогом просторово-часовим чином локалізованої 
речі емпірично існуючого і даного нам в емпіричній діяльності світу”1. Теоре-
тичний об’єкт – складне конструктивне утворення. Відрізняють прості і складні 
теоретичні об’єкти.

Простий теоретичний об’єкт позначається дескриптивними (описовими) 
предикатами (термінами) теорії. Прикладами таких об’єктів у географії є наукові 

1 Грязнов Б. С. Теория и её объект / Б. С. Грязнов, Б. С. Дынин, Е. П. Никитин. – Москва: Наука, 
1971. – С. 54.
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терміни “економічний район”, “ландшафт”, “територіально-виробничий комплекс” 
тощо. Складними вважаються теоретичні об’єкти, представлені дескриптив-
ними висловлюваннями теорії: “ландшафт – одиниця фізико-географічного 
районування”, “економічний район – територіально цілісна частина національного 
господарства країни, що має свою спеціалізацію”.

Теоретичні об’єкти формуються не одноактно, а декількома окремими 
процедурами емпіричного і теоретичного обґрунтування. Емпіричне обґрун-
тування надає теоретичному об’єкту важливі характеристики – змістовність, 
предметність, репрезентативність. Це диспозиційні властивості теоретичного 
об’єкта, тобто його здатність у певному відношенні відображати предмети 
реального світу. Інші характеристики – самототожність, аподиктичність 
(логічна необхідність), універсальність – об’єкт одержує шляхом теоретичного 
обґрунтування. Нижче представлена спроба системного дослідження процесу 
обґрунтування теоретичного об’єкта за допомогою дерева цілей (подібне 
дослідження процесу конструювання поняття “міжгалузевий територіальний 
комплекс” здійснено нами у 1978 р.).

На нульовому рівні дерева цілей (рис. 2.2) знаходиться генеральна мета 
дослідження – обґрунтування теоретичного об’єкта, який може бути простим J1  або 
складним J2. Для дослідження генеральної мети необхідно визначити ряд підцілей, 
кожна з яких розбивається на підцілі нижчого ранґу. Для досягнення підцілі 
першого рівня J1 “простий теоретичний об’єкт” необхідно виявити види його 
обґрунтування (J11 – “емпіричне обґрунтування”, J12 – “теоретичне обґрунтування 
простого теоретичного об’єкта”), а підцілі J2 “складний теоретичний об’єкт” – види 
обґрунтування складного теоретичного об’єкта (J21 – “емпіричне обґрунтування” 
і J22 – “теоретичне обґрунтування”).

Визначення підцілі другого рівня J11 “емпіричне обґрунтування простого 
теоретичного об’єкта” вимагає розуміння форм емпіричного обґрунтування 
(J111 – процедура “названня”, J112 – процедура “інтерпретації”), підцілі J12 
“теоретичне обґрунтування простого теоретичного об’єкта” – форм теоретичного 
обґрунтування (процедури: J121 – “генерування”, J122 – “визначення”, J123  – 
“номологізації”); підцілі J21 – форм емпіричного обґрунтування складного 
теоретичного об’єкта (J211 – “класично-індуктивне номологічне передбачення” 
або J212 – “підтвердження”), а підцілі J22 – форм обґрунтування (J221 – “номологічне 
передбачення” і J222 – “номологічне пояснення”1.

Власне обґрунтування об’єкта здійснюється у зворотному до процесу 
побудови дерева цілей напрямі. Як бачимо, обґрунтування теоретичного об’єкта 
може здійснюватись щонайменше дев’ятьма способами, що моделюється 
дев’ятьма шляхами від кінцевих вершин до нульової вершини на графі (рис. 2.2).

1 Грязнов Б. С. Теория и её объект / Б. С. Грязнов, Б. С. Дынин, Е. П. Никитин. – Москва: Наука, 
1971. – С. 103–134.
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Теоретичне й емпіричне тісно між собою пов’язані. Емпіричні дані 
географічних досліджень наповнюють географічну теорію конкретним змістом, 
розкривають джерела виникнення теоретичного знання. Своєю чергою, теорія не 
просто впорядковує емпірично даний матеріал фактуальної бази, а перетворює, 
відповідним чином організовує її, сприяє виявленню нових властивостей і 
закономірностей.

Рис. 2.2. Дерево цілей обґрунтування теоретичного об’єкта

Проілюструємо наведені міркування на прикладі теоретичного конструювання 
поняття міжгалузевого територіального комплексу. Міжгалузевий територіальний 
комплекс (МТК) можна розглядати як концептуальну (теоретичну) систему. 
В цьому випадку його доцільно трактувати як конструктивний об’єкт (конструкт).

Конструкт – це специфічний об’єкт логічного конструювання теоретичного 
рівня наукової думки. Такий об’єкт являє собою потенціально здійснювану дію чи 
результат певної побудови, одержаний шляхом виконання конструктивних дій1. 
Він є ідеальним, тобто до процесу мислення не існує. Під час його створення 
(конструювання) реалізується активність мислення, яка, не тільки відображає 
світ, але й творить його.

Для побудови конструкта серед різних видів абстракції важливе значення 
мають абстракція конструктивізації і абстракція потенційної здійснюваності. 
Визначити об’єкт у конструктивному розумінні означає розкрити шлях його 
конструювання.

В економіко-географічній науці маємо вдалий приклад побудови об’єкта 
“сімейство ВТК” Н. Н. Колосовським2. Проведемо узагальнену реконструкцію 

1 Копнин П. В. Гносеологические и логические основы науки / П. В. Копнин. – Москва, 1974.
2 Колосовский Н. Н. Основы экономического районирования / Н. Н. Колосовский. – Москва: 

Геополитиздат, 1958.
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“поведінки” думки Н. Н. Колосовського. Ця “поведінка” охоплює послідовність 
таких дій: 1) перегляд емпіричного матеріалу і виділення типу виробничих 
процесів (абстракція ототожнення); 2) визначення (на основі абстракції типу 
виробничого процесу) поняття енерговиробничого циклу (розгортання абстрак-
ції конструктивізації); 3) встановлення восьми видів енерговиробничих циклів; 
4) конструювання структури районного комплексу на основі поєднання окремих 
видів енерговиробничих циклів; 5) конструювання типів (“сімейств”) районних 
виробничих комплексів, “що відрізняються … властивостями взаємних послі-
довних переходів структури і складу циклів”1.

Привертає увагу те, що в алгоритмі конструювання, який наведено спрощено, 
виділяються два головних блоки: блок конструювання методу (енерговиробничих 
циклів) і блок безпосереднього конструювання об’єкта. Цим блокам відповідають 
два етапи конструювання теоретичного об’єкта (конструкту) типу ВТК. Таким 
чином, об’єкт, названий типом (“сімейством”) ВТК, являє собою концептуально 
системне розгортання понять (теорія).

У нашому дослідженні2 зроблена спроба системного дослідження МТК як 
наукової категорії. Алгоритм (порядок дій) розкривається у названій статті.

Конструювання МТК складається з двох етапів. Перший – це побудова дерева 
цілей, створення конструкта “міжгалузевий територіальний комплекс”; другий – 
власне конструювання МТК, тобто обгрунтування шляху, який веде до досягнення 
кінцевої (генеральної) цілі дослідження.

Розглянемо перший етап конструювання. На нульовому рівні дерева цілей 
знаходиться генеральна мета дослідження – конструювання МТК (рис. 2.3). 
Для її досягнення необхідно вирішити хоча б два питання: про територіальну 
комплексність і про міжгалузеву комплексність, тому що перетин дає в результаті 
МТК (комплексність). Підцілями першого рівня є вивчення (конструювання) 
об’єктів під назвою “територіальна комплексність” і “міжгалузева комплексність”. 
Кожна з цих підцілей розвивається на підцілі другого, третього і четвертого рівнів 
(велика кількість рівнів – не бажана, оскільки це надзвичайно ускладнює логічне 
обґрунтування декомпозиції генеральної цілі).

На рис. 2.3 показано спрощений варіант структуризації генеральної мети 0 
(конструювання МТК) на підцілі. Для досягнення підцілі першого рівня І1 
(“територіальна комплексність”) необхідно конструювати поняття “територія” 
(підціль ІІ11) і “закони (закономірності) територіальної організації виробництва”, 
в тому числі “закономірності територіальної комплексності” (підцілі ІІ12), а цілі І2 
(“міжгалузева комплексність”) – поняття “галузь” (ІІ21) і “відношення, зв’язки” 

1 Колосовский Н. Н. Основы экономического районирования / Н. Н. Колосовский. – Москва: 
Геополитиздат, 1958. – С. 165.

2 Шаблій О. І. Системне розгортання (конструювання) поняття міжгалузевого територіального 
комплексу / О. І. Шаблій // Вісник Львів. ун-ту. Сер. географічна. – Львів: Вища школа; Вид. при 
Львів. ун-ті, 1978. – Вип. 11. – С. 49–54.
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(ІІ22). У свою чергу, вивчення підцілі другого рівня (ІІ11) “територія” містить 
дослідження поняття “геопростір” (ІІІ111) і далі – поняття “простір” загалом (IV1111), 
а поняття “закон (закономірність) територіальної організації виробництва” (ІІ12) – 
дослідження понять “суспільно-економічний закон (закономірність)” (ІІІ121) і 
“закон (закономірність)” загалом (IV1211); поняття “галузь” (ІІ21) – дослідження 
понять “поділ праці” (ІІІ211) і “праця” (IV2111); поняття відношення і зв’язки галузей 
(ІІ22) – дослідження понять “відношення і зв’язки речей” (ІІІ221) і “властивості 
речей” (IV2211) тощо. 

Таким чином, вивчення (конструювання) поняття “міжгалузевий терито-
ріальний комплекс” (за цілями останнього рівня ієрархії) наближається до питань і 
проблем, що мають радше філософський, соціологічно-політекономічний (поняття 
простору, праці, закону, властивості і т. д.), ніж власне географічний зміст. Отже, 
правильне розуміння названих вихідних категорій є надійною основою наукового 
конструювання поняття “міжгалузевий територіальний комплекс”.

Власне конструювання МТК здійснюється у зворотному до процесу побудови 
дерева цілей напрямку, тобто воно є шляхом, рухаючись яким можна досягти 
спочатку цілей останнього (у нашому прикладі – четвертого) рівня, далі – 
передостаннього і т. д., і, нарешті, нульового рівня.

Рис. 2.3. Дерево цілей конструювання поняття міжгалузевого територіального комплексу

Схема системного конструювання МТК складається з трьох головних блоків: 
блоку “територія і територіальна організація виробництва”, блоку “галузь, галузеві 
властивості і відношення”, блоку “територіальна і міжгалузева комплексність”. 
Кожен блок складається з двох підблоків. Тут недоцільно характеризувати 
зміст окремих блоків і підблоків (це тема окремої розвідки). Відзначимо лише 
найважливіші особливості конструкції схеми:
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1) схема є дзеркально-симетричною щодо дерева цілей;
2) на схемі повинні бути відображені не тільки прямі, але й зворотні зв’язки 

між блоками і підблоками (як свідчення ітеративного характеру дослідження).
3) схема є відображенням того, що конструювання МТК є системним розгор-

танням означень (понять) від найбільш абстрактних до конкретних (у даному 
дослідженні), як прояв руху думки від абстрактного до конкретного (Геґель).

Ці приклади свідчать, що еволюція географічної науки полягає в безперервному 
взаємному обміні інформацією між двома її основними елементами – емпірією 
і теорією. “При цьому рух від теорії до емпірії є таким же закономірним, 
“природним” і безперервним, як і рух від емпірії до теорії”1.

Семіотичні підстави пізнання*2

Основи семіотики. Семіотика – це філософський напрямок, у якому 
досліджують роль і функції знаків і знакових систем у процесі пізнання. Початки 
розвитку семіотики відносяться вже до XVII ст. (Дж. Пойнсот, Дж. Лок). 
Новий імпульс стався у XX ст. (праці Ч. С. Пірса і Ф. де Соссюра). У наш час 
переосмислено класичну проблему опозиції (протиставлення) об’єктивного і 
суб’єктивного у пізнанні. У модерний (некласичний) період подолано суперечність 
між т. зв. об’єктивною реальністю і суб’єктивною репрезентацією. Це здійснено 
за допомогою знаків і знакових систем, теоретичні і прикладні основи яких 
розробляє семіотика.

Щоб стати суттєвим і новим засобом наукового пізнання, семіотика 
переосмислила зміст і роль головних агентів цього процесу: об’єкта і суб’єкта 
пізнання, власне знаків і знакових систем, їхньої інтерпретації і функцій. Зокрема 
важливим стали поняття реальності і її сприйняття; розрізнення реальності і 
дійсності; мова як комунікативна і моделювальна система та ін. 

У семіотиці розрізняють три головних аспекти знаків і знакових систем: 
а) синтактику (синтаксис), де вивчають внутрішні властивості знаків і знакових 
систем і відношення між ними безвідносно до інтерпретації; б) семантику – 
вивчення відношення знаків і їх систем до позначуваного, тобто до реальності 
(дійсності); в) прагматику – вивчення практичних аспектів використання знаків 
(їх систем), їхньої корисності і вартості для користувача (інтерпретації).

Що таке знак? Це певний матеріальний об’єкт з його властивостями і відно-
шеннями: предмет, явище, процес, дія, подія. Знак сприймається на чуттєвому 

1 Грязнов Б. С. Теория и её объект / Б. С. Грязнов, Б. С. Дынин, Е. П. Никитин. – Москва: Наука, 
1971. – С. 57.

* Публікується вперше. Текст лекції з “Актуальних проблем суспільної географі”. Дисципліну 
автор викладає на V курсі географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка (магістри).
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і мисленному рівнях й у процесі спілкування та мислення людей виступає 
представником якогось іншого об’єкта. Усі знаки поділяються в семіотиці на 
мовні та позамовні. Географія, як наука, користується цими двома видами знаків.

Мовні знаки – це слова і висловлювання певної мови – живої, мертвої (наприк-
лад, латинської) чи штучної.

Позамовні знаки (і їхні системи) – це іконічні (знаки-копії), знаки-ознаки 
(прикмети, індекси), знаки-символи.

Знаки-копії (іконічні) – знаки, значення яких повністю визначається тими 
предметами, яким вони відповідають. Наприклад, у географії – це фотографія 
краєвиду, рисунок заплави річки з високого горба поза цією заплавою, копії 
документів тощо.

Знаки-ознаки – їхні значення повністю визначаються контекстом, у якому 
вони виявляються і позначають відношення між об’єктами, а також об’єктом 
і його властивостями. Наприклад, зруйнований у 1944 р. м. Тернопіль, як знак 
варварського бомбардування та артилерійського обстрілу совєтськими військами, 
що оточили його і “визволили” від нацистських окупантів. 

Знаки-символи – фізично не пов’язані із позначуваними об’єктами. Їхнє 
значення встановлюється взаємною згодою користувачів чи розробників, тобто 
конвенцією. Це, як правило, образи, що мають і свій власний зміст. Але є знаки-
символи з позначенням чогось загального, абстрактного. Останнє відображає певну 
ідею, поняття, концепцію тощо і часто називається “чистим” знаком. Наприклад, 
знак-символ української культури – вишиванка. Знак “Степан Рудницький” – 
це знак-символ фундатора української географії тощо. Знаком-символом науки 
географії на картинах і у скульптурах Середньовіччя (та й Нового часу) виступає 
глобус як модель земної кулі або й географії загалом.

У новітній семіотиці (проф. Анатолій Карась1 та ін.) висвітлюються проблеми 
відношення знаків до навколишнього світу і внутрішнього світу дослідника. 
Зокрема, це проблема реальності і дійсності, репрезентації. Розглянемо коротко 
деякі з них.

Реальність і дійсність. У класичній філософії поняття реальності, дійсності і 
буття трактуються головно як синонімічні. Тому істина (у т. ч. наукова) знаходиться 
у самому бутті, точніше, у субстанціях, у речах, що представляють буття. Вже 
некласична філософія, як теорія пізнання, особливого значення надає не лише 
речам, але й відношенням між ними та й між ними і свідомістю. Це стосується, як 
власне фізичної реальності, так і суспільства, його культури і свідомості.

У першій половині минулого століття учені філософи дійшли висновку 
про відмінність категорій реальності і дійсності. Реальність – це передовсім 
сукупність усіх фізичних речей і процесів. А дійсність – це середовище життя і 

1 Карась А. Ф. Реальність і дійсніть: спроба семіотичного розрізнення / А. Ф. Карась // Філософські 
проблеми науки. Львівсько-Варшавський семінар. – Львів, Варшава, 2010. – С. 126–140.
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життєдіяльності людини та суспільства. У процесі пізнання дійсності особливу 
роль починає відігравати семіотика з її поняттєво-термінологічними системами 
знаків, символів, кодів, схем, текстів. Виникає проблема їх інтерпретації та 
інтерпретативної функції суб’єкта пізнання, а також трактування пізнавального 
статусу інтерпретанта.

Так, наприклад, виникла т. зв. комунікативна парадигма. Згідно з цією 
парадигмою тепер суб’єктивність розуміється не як тотожність до свідомості, не 
як результат рефлексивної активності суб’єкта, а як стан людини, що у своєму 
розумінні світу застосовує мову, мовлення, культурні тексти і контексти1. Тобто 
суб’єкт тут є не стільки свідомістю, скільки людиною – чинником розуміння.

З усього сказаного можна зробити такі висновки.
1. Щодо розрізнення фізичної речі і об’єкта в науці:
а) у зовнішньому фізичному світі існує безкінечна множина речей з їх безкі-

нечною множиною властивостей2. Але більшості з них ми не знаємо. Нам відомі 
лише ті речі і ті їх характеристики, які ми позначили – знаком, словом, схемою, 
символом та ін.;

б) позначені речі стають для нас об’єктами. Щоб бути об’єктом, річ повинна 
бути залученою у відношення до “обізнаного”. На відміну від фізичних відносин 
між самими речами, відношення між об’єктами є дискурсивними3;

в) об’єкт може і не бути фізичною річчю (наприклад, психіка людини, її 
біль тощо). Тобто, він існує лише у мережі знакових відношень, що виникають за 
участю сприйняття людини як представника комунікативної спільноти.

2. Щодо розрізнення реальності і дійсності:
а) епістемологічна схема “об’єктивно-суб’єктивного” пізнання перетво-

рюється в “об’єктно-суб’єктну” у контексті комунікативної спільноти. Тобто, 
дослідником у науці вже не є окремий учений (суб’єкт), а сукупність учених, 
об’єднаних спільним досвідом, науковими пошуками чи практичною метою 
дослідження;

б) об’єкт і суб’єкт у пізнанні належить до “реальності” у значенні “дійсності”. 
Вони вже не протистоять як фізичний світ і свідомість. Мова як мережа позначених 
об’єктів сама є частиною ширшої структури знакових відношень, які існують як 
стан досвіду певного комунікативного товариства або спільноти загалом;

в) світ, на думку А. Карася, – це плюральна сукупність дійсності, які у 
подобі “бульбашок” пульсують у нескінчених перетвореннях, створюючи єдину 
реальність буття з множиною його семіотичних проявів4.

1 Карась А. Ф. Реальність і дійсніть: спроба семіотичного розрізнення... – С. 129.
2 У 70-х роках XX ст. була книга одеського філософа Авеніра Івановича Уйомова “Вещи, свойства, 

отношения”.
3 Дискурсивні – логічні на відміну від інтуїтивних.
4 Карась А. Реальність, репрезентація, семіоз і філософія / А. Карась // Лекція для студентів 

філософського факультету, прочитана 7 травня 2012 р. – С. 13.
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3. Щодо репрезентації як семіотичного конструювання дійсності:
а) репрезентація – це все те, що існує для чогось іншого1. У семіотиці 

репрезентація існує як знакова система і діє через знакові системи. Вона являє 
собою взаємодію фізичного і ментального (людського) станів реальності у формі 
знакової системи. Водночас, вона не є репродукцією реальності;

б) репрезентація завжди вимагає інтерпретації. Вона, як правило, є 
селективною, тобто виносить певні явища, предмети, процеси і їх означення на 
перший план, а інші приховує або усуває. Класичний приклад в географії – це 
будь-яка карта чи картосхема, яка є образно-знаковою моделлю певного явища на 
земній поверхні;

в) серед репрезентаційних повідомлень трапляється частина таких, які є 
засобом приховування відсутності реальності. За французьким філософом Жаном 
Бодріяром, такі засоби (знаки, знакові системи) називаються симулякрами. 
Симулякри – це копії без оригіналів (предметів) або, образно кажучи, це копії 
з копій. Цим дуже збіднюються тексти, наративи, змісти, життєве середовище. 
Наприклад, коли ми з картосхеми господарства регіону знімаємо (забираємо) 
транспортно-комунікативну мережу і залишаємо лише пункти (центри), де 
зосереджене промислове виробництво;

г) і головне: проблема репрезентації – це проблема дослідження того, яким 
чином у репрезентативних формах осягнення світу зберігається референція 
(відображення, представлення. – О. Ш.) реальності, що знаходиться поза 
ментальною чи мисленною сферою людини. Наша репрезентація реальності 
(дійсності) не може бути позалюдською: природа комунікується з нами нашим 
голосом і через наше сприйняття2.

Семіотичні ідеї у суспільній географії. Суспільна географія як наука ще не 
виробила свого ставлення до семіотичних ідей. У пізнавально-пошуковій діяльності 
вона, в кращому випадку користується поняттям діалектичної методології, не 
завжди усвідомлюючи, що діалектика Гегеля – це логіка змістовного мислення, а 
не т. зв. “діалектичний матеріалізм” Маркса–Лєніна. Було б добре хоча б освоїти 
діалектичний метод Гегеля. Бо наївний матеріалізм, який панує майже повсюдно 
на постсовєтському просторі (це, наприклад, проявляється у такому твердженні: 
“Ландшафт існує об’єктивно”), нині є глибоко реакційний і заводить науку в 
нікуди. 

Тепер у географії, особливо суспільній, назріває своєрідна семіотична 
революція. Буде великою втратою для нашої науки, якщо ми не використаємо 
цього сприятливого моменту. Передовсім тепер слід переосмислити методологічні 
(пізнавальні) підстави використання в суспільній географії епістемології 
семіотики.

1 Карась А. Реальність, репрезентація, семіоз і філософія. . .  –  С. 15.
2 Там само. – С. 23.
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Уваги заслуговують, першою чергою, загальні проблеми суспільної 
географії – методологічні та метатеоретичні. Це проблема переоцінки у руслі 
семіотичної системи мислення: об’єкта (об’єкта і предмета досліджень суспільної 
географії у контексті семіотичного розуміння реальності і дійсності); проблема 
різноякісності та плюразіму типів об’єктів дослідження суспільної географії; 
проблеми наукової мови СГ, передовсім термінів, понять, категорій і поняттєво-
термінологіних систем. Розглянемо у загальних рисах ці проблеми.

1. Семіотичне переосмисленння об’єкта і предмета суспільної географії. 
Цю проблему слід розглядати у контексті семіотичної взаємодії категорій (тут 
знаків) реальності і дійсності. 

Якщо ми вважаємо категорію “суспільство” за онтологічний (фізичний) 
об’єкт дослідження, то сам знак “суспільство” слід трактувати спочатку як 
фізичний об’єкт, що являє собою сукупність людей, поєднаних певним видом 
(типом) зв’язків: демографічних, соціальних, економічних, духовно-культурних 
та ін. Отже, маємо дві групи знаків для позначення складових суспільства: знаки 
людей і знаки міжлюдських відносин. Цими знаками ми позначили “суспільство” 
як реальність. Тобто виділено передовсім поняття-знак “люди” з їх “зв’язками” як 
реальність від поняття-знаку “люди” як фізичні, видимі речі (тіло). Не говорячи 
вже про їх духовний зміст. Позначивши таким чином “суспільство”, ми (вчені) 
надаємо йому прав наукової реальності.

Далі трактуємо його (“суспільство”) як онтологічний (загальний) об’єкт 
дослідження. Але не однієї суспільної географії, а багатьох суспільних чи 
гуманітарних наук. Наприклад, економічна наука досліджує економічні відносини 
людей, соціальна – соціальні відносини, а суспільна географія – геопросторові 
відносни. Окремий вид відносин – це вже семіотична дійсність. Це об’єкт нижчого 
рівня, який у суспільній географії називають предметом наукового дослідження.

2. Семіотичне переосмислення понять (категорій) суспільної географії. 
Нагадаємо, що предмет, терміни, поняття, категорії і їх системи – ПТС (поняттєво-
термінологічні системи) – це слова-знаки мови (наукової). Будь яке слово-знак 
у семіотиці має три аспекти: синтаксичний (морфологічний), семантичний 
(змістовий, смисловий) і прагматичний (прикладний, вжитковий).

Для простоти викладу розглянемо поняття країна. Його використовують 
для позначення території, компактно заселеної певною нацією (національністю), 
яка історично на цій території сформувалася, пройшла певний період розвитку 
і створила чи прагне створити свою державу. Тут знак “країна” синтаксично є 
лише позначенням однієї з форм геопросторової організації людства (інші 
знаки-форми – це соціально-економічний регіон, як певна територія зі своїми 
рисами; соціально-економічний вузол; природно-економічна зона тощо). Країна 
пов’язана кордонами із своїми сусідами (контактна взаємодія), а транспортними 
артеріями – з багатьома подібними собі формами – країнами материка, частинами 
світу чи цілого світу. Отже, для визначення, “синтаксису країни” слід ввести 
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додаткові значення “видів комунікацій” (сухопутного, водного чи повітряного 
транспорту).

Що ж стосується семантичного аспекту знаку “країна”, то вже у вище 
наведеній дефініції представлено характерні риси країни: наявність корінної 
нації, її історичного буття, сформованість національної держави (чи боротьба 
за цю державу). Можна сюди додати також визнання цієї держави-нації іншими 
країнами (державами), особливо сусідніми, її соціально-економічній тип тощо.

Всі ці суттєві ознаки мають зміст, який входить у другий аспект семіотичних 
характеристик – семантику знака – країни. Семантичне наповнення знака “краї-
на” може змінюватися з часом. Крім того, у різних науках можуть бути і різні 
характеристики змісту або, як кажуть, різні смисли. Так, у правових науках, 
які досліджують державне і міжнародне право, знак “країна” пов’язують з 
юридичними формами державного управління; у географічних – з укоріненістю 
нації у природне довкілля, з географічними відмінностями природних і суспільних 
умов і впливом цих умов на формування і функціонування країни (держави); в 
економічних – з її національним (народногосподарським) комплексом тощо.

Останніми роками в науку впроваджується термін і поняття (а з погляду 
семіотики – знак) “інваріант”. У семантичному відношенні він (знак) відображає 
таку рису, як варіантність значень змісту поняття. Тобто таке “тонке коливання” 
змісту поняття, яке не змінює головного його смислу. Візьмемо для прикладу 
поняття “місто”. Його зміст дефініюється кількома способами. Це і населений 
пункт, функціонування якого пов’язане передовсім із промисловим виробництвом 
і торгівлею (раніше – плюс ремесло); в іншому світлі – це стаціонарне поселення 
(на відміну від динамічного, “кочового”), що формує навколо себе стійку зону 
постачання засобів, необхідних для власного розвитку і функціонування (робоча 
сила, вода, енергія, продовольство), а також збуту своєї промислової продукції 
та послуг населенню навколишніх територій (охорона здоров’я, освіта, побутове 
обслуговування, торгівля і т. п.). Обидва змісти є істинними. Але вони ніби 
відображаються через різні знаки (знакові системи) міст з різних сторін. В цьому 
контексті такі визначення є інваріантними.

Нарешті, прагматичний аспект семіотичних знаків. Це відношення знака 
(знакової системи) до того, хто його (їх) використовує, умови використання 
знаків, а також місце і роль знаків у встановлення взаєморозуміння, комунікації 
між людьми.

3. Семіотичний аналіз картографічних моделей. Донедавна найбільш 
використовуваною моделлю реальності з назвою “земна поверхня” є географічна 
карта. Це двовимірна (площинна) модель земної поверхні загалом чи окремого 
природного і (або) суспільного явища на цій поверхні. Для відображення за 
допомогою знаків загалом, в т. ч. образних знаків, і їх поєднань у цьому просторі 
використовується штучна мова. Тобто іконічні знаки, знаки-символи, знаки-
індекси.
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Синтаксичний і смисловий (семантичний), часом і прагматичний, аспект 
знаків відображено у легенді карти. Зокрема, синтактика відображена у формах 
знаків (кружки, кільця, квадрати, трикутники), їх “входження” одного в інший, 
взаємоприлягання у просторі карт (чи віддаленість), з’єднання знаків лініями 
“комунікацій”, як відображення взаєморозташування і можливих зв’язків. 
Частина знаків можуть бути іконічними (наприклад, на туристичних картосхемах 
міст часто так позначають культові споруди, театри, місця діяльності визначних 
особистостей та ін.). Такі знаки легко “розшифровуються” користувачем карти і 
вже відіграють прагматичну функцію.

Семантика картографічного зображення є головною. Особливо на тематичних 
соціально-економічних картах. Бо у змісті закодовано “туристичну реальність”, 
тобто “дійсність” з позиції автора карти (ученого, розробника). Тут обов’язкове 
відобразити у поясненнях до знаків два аспекти:

а) теоретичний аспект явищ, що відображаються: поняття і теорія 
територіальних туристичних комплексів. Наприклад  “умови і чинники розвитку та 
функціонування туризму”. Це – як загальний заголовок, під яким позначені “групи 
і класи умов” (“атрактивні об’єкти”, “інфраструктура території”, “забезпеченість 
туристів послугами транспорту” тощо);

б) емпіричний аспект явищ і процесів: зміст (смисл) окремих об’єктів 
картографування (наприклад, конкретні місця проживання, туристичні бази, 
маршрути тощо).

Легенду карти часом називають мовою карти. Це специфічна, штучна мова 
з її різними смисловими рівнями. Без легенди карта – німа. З легендою  вона є 
ключем до змісту карти, тобто до інформації, закодованій на карті.

У зв’язку з інформатизацією усіх сфер суспільного життя великого значення 
набувають віртуальні карти. Тобто географічні карти певного призначення 
(прагматичний аспект) і для різних користувачів. Крім вже названих туристичних 
карт, популярними стали комп’ютерні карти і картосхеми: забруднення навколиш-
нього середовища, метеорологічні (особливо прогнозні), карти врожайності (стан 
посівів, прогноз урожайності), картосхеми бойових дій і бойової обстановки, 
особливо отриманих за допомогою дронів – безпілотних апаратів, які знімають 
військову обстановку, ідентифікують її складові і у режимі online передають 
інформацію користувачами.

Таким чином, процеси інформатизації картографічної справи з допомогою 
електронних засобів переводять її з виконання і використання картографічних 
моделей (а вони – семіотичні), з традиційних статичних засобів у функціонально-
динамічні.

Зробимо загальний висновок:
1) упровадження в суспільну географію методології семіотики суттєво 

просуває можливості розкриття змістовних аспектів явищ, об’єктів і відношень 
дослідження;
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2) це впровадження дає у руки учених-географів важливий інструмент 
усунення з методології і теорії суспільної географії застарілих, а по суті, реак-
ційних положень і догм, які панували у нашій науці в тоталітарний період;

3) використання епістемології семіотики стає фундаментальним методо-
логічним засобом інтеграції суспільної географії з іншими науками і зокрема з 
картографією.

3. Структуризація суспільної географії

Підходи до структуризації*1

Науку можна розглядати як інформаційну, соціальну, економічну, органі-
заційну систему. У кожному випадку простежуватиметься інша її структура, 
тобто наявність складових частин і зв’язків між ними. 

СГ є складною системою знань і наукових методів їх одержання та передачі 
(транслювання). Водночас, вона є системою наукових організацій (інститутів, 
факультетів, кафедр), в яких працюють учені-географи й обслуговуючий персонал. 
СГ, як і кожна галузь науки, є не просто інформаційною, але й соціальною і навіть 
економічною системою. Вона споживає суспільні елементи “виробництва”: 
працю, капітал, обігові кошти та ін. 

Існують різні підходи до аналізу структури СГ. Залежно від того, який тип 
знання продукує наука, в її складі виділяють зазвичай дві частини: фундаментальну 
і прикладну (конструктивну). 

Фундаментальна наука досліджує та відкриває суттєві закономірності і 
властивості у розвитку й функціонуванні об’єктів і процесів, які вона вивчає. 

Прикладна наука розкриває шляхи і способи впровадження цих відкриттів у 
сферу людської практики. 

Стосовно СГ такий поділ є дуже умовним. Це пов’язано з тим, що в цій науці, 
по суті, відсутні спеціалізовані підрозділи (інститути, лабораторії, кафедри) з 
фундаментальних досліджень. Процес одержання фундаментальних і прикладних 
знань недостатньо розділений, хоч існує багато прикладних розробок із 
застосуванням теоретичних положень СГ. Часто прикладні дослідження і розробки 
називають конструктивною географією. Найчастіше вони здійснювалися закла-

* Друкується за: Шаблій О. І. Підходи до структуризації науки / О. І. Шаблій // Основи загальної 
суспільної географії: підручник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 
С. 21–25.
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дами територіального планування, якими були установи “Діпромісту” чи потім 
“Укрцивілпроекту”, що розробляли схеми і проекти так званого районного 
планування і генеральні схеми розвитку міст. 

Систематизація у СГ здійснюється двома способами: 
а) поділу “єдиної” СГ на окремі підрозділи залежно від того, яку суспільну 

сферу вивчає кожна з них, із подальшим членуванням сфер на наукові дисципліни; 
б) групування (класифікації) наукових дисциплін. 
Схеми проф. С. Ниммик і проф. С. Лаврова. Є багато класифікацій СГ. 

Останніми десятиріччями набули популярності класифікації професорів Селми 
Ниммик (Тарту), Сергія Лаврова (Санкт-Петербург), Енріда Алаєва (Москва), 
Опанаса Ващенка (Львів), Миколи Пістуна (Київ), Олександра Топчієва (Одеса), 
Олега Шаблія (Львів) та ін.

Рис. 3.1. Класифікація суспільної географії за С. Ниммик (1984):
ЕГ – економічна географія; ГН – географія населення і розселення; СГ – соціальна географія; 

ГП – географія природокористування; ІСГ – інші суспільно-географічні науки

Зокрема, у класифікації С. Ниммик (рис. 3.1) структурними частинами СГ є 
географія населення, економічна географія, соціальна географія. Поряд із СГ вона 
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виділяє також галузі суспільної географії, що формуються. Крім того, на її думку, 
на стику суспільної і природничої географії формується загальна теорія географії 
та географія природокористування.

Особливістю структурної схеми С. Лаврова є те, що вищезазначені три 
частини СГ (за його термінологією “економічної і соціальної географії”) вже 
не просто існують одна поряд з іншою, а частково перетинаються (рис. 3.2). На 
перетині економічної і соціальної географії знаходиться географія сфери послуг, 
географія науки й освіти, географія трудових ресурсів. На перетині географії 
населення та соціальної географії знаходиться медична географія та рекреаційна 
географія. У кожній із трьох структурних частин СГ С. Лавров виділяє ще 
теоретичне ядро і регіональні аспекти (на відміну від галузевих аспектів).

Рис. 3.2. Класифікація суспільної географії за С. Лавровим

І – економічна географія; ІІ – соціальна географія; ІІІ – географія населення. ЕГП – економічна 
географія промисловості; ЕГС – економічна географія сільського господарства; ЕГТ – економічна 
географія транспорту; ГНО – географія науки та освіти; ГСП – географія сфери послуг; ГТР – 
географія трудових ресурсів; РГ – рекреаційна географія; ГР – географія розселення; МГ – медична 
географія; ГП – географія поведінки; РА – реґіональні аспекти; Я – теоретичне ядро (в блоці І – 
теорія економічного районування і концепція ТВК, в блоці ІІІ – демографія (?), в блоці ІІ –?)

Схеми проф. О. Ващенка і проф. М. Пістуна. Цікавою є схема 
проф. О. Ващенка. Він виділяє чотири структурні частини СГ (у 1978 р., коли 
ця схема була опублікована, він висловлювався ще про існування економічної 
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географії), а саме такі групи: аналітичних (галузевих) дисциплін (географія 
природних ресурсів, промисловості, сільського господарства, будівництва, 
транспорту тощо); синтетичних дисциплін (економічна географія зарубіжних 
країн, історія економічної географії, економічна географія Світового океану); 
спеціальних дисциплін (районне планування, економіко-географічна кібернетика 
та ін.); методичних дисциплін (методика економіко-географічних досліджень, 
економічна картографія, методика викладання економічної географії тощо). 

Подібну, але більш актуалізовану щодо галузевого складу схему будує 
проф. М. Пістун (1996). Зокрема, у загальній структурі СГ він виділяє аналітичні 
(галузеві), синтетичні та методичні дисципліни1. До аналітичних дисциплін 
відносять “Оцінювання природних умов і ресурсів”, “Географію населення і 
поселень”, “Географію праці”, “Географію промисловості”, “Географію сільського 
господарства”, “Географію транспорту”, “Географію будівельної індустрії”, 
“Географію сфери обслуговування”, “Географію торгівлі”, “Географію зв’язку”, 
“Політичну географію”, “Географію культури”, “Географію грошового обігу”. До 
синтетичних дисциплін – “Основи теорії СГ”, “Історію суспільно-географічної 
думки”, “Основи наукових досліджень”, “ТБК і господарське районування”, 
“Прогнозування виробничо-географічних систем”, “Управління розвитком 
регіону”, “Основи районного і міського планування”, “СГ України”, “Географію 
світового господарства”, “СГ зарубіжних країн”, “Економічну і політичну 
географію Світового океану”, “Глобальні проблеми сучасності”. Нарешті, 
до – “Техніко-економічні основи виробництва”, “Математико-статистичні 
методи”, “Суспільно-географічну картографію”, “Методи і методику суспільно-
географічних досліджень”, “Методики викладання СГ у загальноосвітній та вищій 
школі”, “Зміст і організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітній 
школі”. 

Сучасна структура*2

Схема проф. О. Шаблія. Сучасний етап розвитку і структуризації СГ дає 
можливість побудувати наступну схему. 

Передусім у структурі СГ виділяємо її теоретичне ядро – “Загальна теорія 
суспільної географії” (рис. 3.3). Наша наука вже сьогодні дозріла до того, щоб 
сукупність її головних теоретичних положень виділити в окремий структурний 
підрозділ. 

1 Пістун М. Основи теорії суспільної географії / М. Пістун. – К., 1996. – С. 48.
* Друкується за: Шаблій О. І. Підходи до структуризації науки: схема проф. О. І. Шаблія / 

О. І. Шаблій // Основи загальної суспільної географії: підручник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ 
ім. Івана Франка, 2003. – С. 25–29.
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“Загальна теорія СГ” охоплює теоретичні положення, які стосуються усіх 
часткових наукових дисциплін та їхніх груп. Наприклад, вчення про територіальне 
системоформування. 

У структурі СГ, крім того, виділяємо чотири блоки основних, два блоки 
допоміжних, а також групу суміжних дисциплін. 

Блоки основних дисциплін: географія населення, або демогеографія; соціаль-
на географія; економічна географія; політична географія. 

Блоки допоміжних дисциплін: блок методик наукових досліджень; блок 
методик викладання і популяризації наукових знань. 

Блок (група) суміжних дисциплін охоплює такі, що одночасно входять як до 
суспільної географії, так і деяких інших наук (наприклад, історія СГ, геополітика, 
геоекономіка та ін.). 

Географія населення. Блок (підсистема) СГ, який у наш час стає центральним 
серед чотирьох блоків основних дисциплін. У радянський час “Географія 
населення” трактувалась як своєрідна служниця “Економічної географії”. Її 
завданням було вивчати насамперед трудові ресурси та їхній вплив як чинника 
на розвиток і розміщення інших продуктивних сил. Тепер у складі географії 
населення виділяють дві групи наукових дисциплін: 

галузеві: власне демогеографія (вивчає особливості та закономірності терито-
ріальної організації населення), етногеографія, географія трудових ресурсів, 
геоурбаністика тощо; 

просторові: демо- й етноглобалістика, демографічне і етнографічне 
країнознавство, демо- й етнорегіоналістика, мікрогеографія населених пунктів, 
зокрема міських. 

Соціальна географія. Галузеві складові частини цієї підсистеми такі: 
“Географія сфери послуг”, “Географія споживання”, “Географія способу життя”, 
“Географія поведінки”, “Радикальна географія”. Часто у складі географії сфери 
послуг окремо виділяють “Географію торгівлі”, “Географію освіти”, “Географію 
охорони здоров’я”, “Рекреаційну географію”. З певною часткою достовірності 
сюди можна віднести “Географію науки і наукового обслуговування”, “Географію 
культури”, “Географію релігії” (так звану “Сакральну географію”). Як бачимо, 
галузевий склад блоку достатньо різноманітний. 

У “просторовій” групі наукових дисциплін соціальної географії теж можна 
виділити соціально-географічні: глобалістику, країнознавство, регіоналістику і 
мікрогеографію населених пунктів. 

Економічна географія донедавна була головною підсистемою в СГ. Унаслідок 
цього вона виявилася найбільш внутрішньо диференційованою. Серед “галузевих” 
дисциплін виділяються такі: “Географія природних ресурсів”, “Географія 
промисловості”, “Географія сільського господарства” (тепер формується “Геог-
рафія агропромислового комплексу” чи “Географія агробізнесу”), “Географія 
транспорту” (дехто називає “Географію комунікації”, яка охоплює також і 
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географію зв’язку), “Географія будівництва”. У складі “просторових” дисциплін 
слід назвати економіко-географічні: глобалістику, у тому числі “Географію 
Світового океану”, країнознавство, регіоналістику (дослідження економічних зон, 
районів), економіко-географічну мікрогеографію поселень – міських і сільських. 

У цій системі особливе місце посідає економіко-географічна (ширше 
суспільно-географічна) глобалістика, або “Суспільна географія світу”. Вона вивчає 
світові демографічні та господарські проблеми аналітично і синтетично. По-
перше, розглядає глобальний розподіл головного компонента – людини, людської 
цивілізації у його найтісніших зв’язках із геопросторовою диференціацією 
природного довкілля. По-друге, вивчає глобальні аспекти геопросторової орга-
нізації господарської діяльності людини, що виражається різноманітними 
формами, пов’язуваними з просторовою диференціацією людських асоціацій і 
природи (зональною передусім). По-третє, вона досліджує глобальні просторові 
аспекти природно-ресурсного потенціалу, його структуру, територіальні поєд-
нання природних ресурсів як бази для комплексного розвитку господарської та 
інших видів людської діяльності. По-четверте, вона вивчає географічні аспекти 
глобальних проблем людства, що загострились у другій половині XX – на початку 
ХХІ ст.: демографічні, економічні (енергії, сировини, продовольства), соціальні 
(освіти, охорони здоров’я), екологічні, миру та війни та ін. 

Нарешті, четвертий блок основних дисциплін – політична географія. Хоча 
деяким дисциплінам блоку понад 100 років1, проте після повоєнного затишшя аж 
у 80–90-х роках починається новий період у становленні політичної географії. У її 
складі аналогічно до інших блоків виділяються галузеві і просторові дисципліни. 
До галузевих належать: “Географія партій і рухів” і “Географія виборів” (так 
звана “Електоральна географія”)2. До просторових – політико-географічні: 
глобалістика (часом її називають політико-географічне світознавство), 
країнознавство, регіоналістика і мікрогеографія поселень. 

У кожному з чотирьох блоків основних дисциплін формується, як і в СГ у 
цілому, своє теоретичне ядро, відповідно “Загальна демогеографія”, “Загальна 
соціальна географія”, “Загальна економічна географія” і “Загальна політична 
географія”. Отже, будь-який блок складатиметься, по суті, не з двох, а з трьох 
компонентів: загального, галузевого та просторового. Усі вони взаємодіють 
між собою. Це дає підстави стверджувати, що кожен блок є системою наукових 
дисциплін. 

Група суміжних дисциплін охоплює такі з них, що входять одночасно і в 
негеографічні науки, а саме: історична географія, історія СГ, регіональна економіка, 
районне планування, геополітика, геоекологія, медична, військова географія та ін. 
Наприклад, геополітика є водночас складовою частиною політології, а регіональна 

1 Наприкінці ХІХ ст. видана книга німецького географа Ф. Ратцеля “Політична географія”.
2 Латинське слово “elektus” означає вибраний.
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економіка – економічної науки; історична географія та історія географії – складові 
як географічної, так й історичної наук тощо. 

У блоці допоміжних дисциплін виділяються дві методики:
а) наукових досліджень (“Методика суспільно-географічних досліджень”, 

“Соціально-економічна картографія”, “Математичні методи і моделі у СГ” та ін.;
б) викладання і популяризації наукових знань (“Методика викладання СГ 

у середній загальноосвітній школі”, “Методика викладання СГ у вищій школі” 
тощо.

Отже, СГ є складною наукою, в якій системно взаємодіють відмінні наукові 
дисципліни. Сполучними ланками є теоретичні і “просторові” підрозділи. 
Теоретичні формуються унаслідок узагальнення наукових істин, обґрунтованих 
у “галузевих” дисциплінах, “просторові” розробляють для усіх інших метод 
просторового аналізу, так званий геометод.

На сучасному етапі розвитку СГ у кожному її блоці існують “точки 
зростання”. Це найбільш динамічні дисципліни. Зокрема, у соціальній географії 
такими є географія культури і релігії, в економічній – географія Світового океану, 
у політичній – електоральна географія, у географії населення – етногеографія. Ще 
недавно простежувалося прискорене зростання рекреаційної географії (географія 
відпочинку, туризму і оздоровлення), геоурбаністики” (географії міських 
поселень) та ін. У 70-х роках ХХ ст. на Заході швидко розвивалася так звана 
радикальна географія, а у 80-х роках у СРСР – теорія загальної СГ, на початку 
ХХІ ст. – географія повсякденного життя.

Матричний підхід до класифікації*1

Матричний підхід за своєю суттю є міждисциплінарним і успішно 
застосовується в багатьох науках. Його потенціал дає змогу здійснити відносно 
науки такі функції: впорядковувальну, інтеґративну, евристичну. Класичними, 
хрестоматійними прикладами успішного матричного підходу є періодична таблиця 
Д. Менделєєва, класифікація географічних дисциплін Ю. Саушкіна, класифікація 
природних ресурсів А. Мінца, О. Шаблія та інших.

У своєму розвитку географічна наука загалом і географія суспільства зокрема, 
пройшли тривалий шлях розвитку, що характеризувався процесами внутрішньої 
диференціації. Склалися певні традиції називання окремих суспільно-географічних 
дисциплін та їх класифікації, однак ці традиції досі не мають остаточного наукового 
осмислення й оформлення і часто характеризуються значною різноаспектністю, 

* Друкується за: Шаблій О. І. Матричний підхід до класифікації напрямків географії суспільства / 
О.  І.  Шаблій, В. С. Грицевич // Україна: географічні проблеми сталого розвитку: зб. наук. праць. – 
К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Т. 4. – С. 151–153.
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хоча багато авторів такі спроби здійснювали неодноразово. Актуальною є 
проблема зворотньої інтеґрації суспільно-географічного знання.

Ми усвідомлюємо складність запропонованого підходу до класифікації усієї 
географічної науки. Тому, поки що, покажемо його застосування до географії 
суспільства.

Це наше дослідження за своїм спрямуванням є метагеографічним і вивчає 
структуру географії суспільства. Ми пропонуємо схему класифікації (а, відповідно, 
і називання) суспільно-географічних дисциплін, яка вносить закономірний 
порядок в існуючу їх різноманітність. На наш погляд, потенціал матричного 
підходу дозволяє підійти до класифікації географічної науки про суспільство, на 
єдиних засадах, сприяє міждисциплінарній інтеґрації різних її напрямків (навіть 
вказує шлях такої інтеґрації), а в евристичному аспекті демонструє комбінаторне 
багатство напрямків суспільно-географічних досліджень і показує перспективні 
місця розвитку науки.

Спочатку для прикладу розглянемо назву дисципліни “економічна географія”. 
Побутує думка про те, що у цій назві слово “економічна” нібито означає об’єкт 
дослідження, тобто економіку (господарство). На наш погляд це не зовсім коректно. 
По-перше, економічна географія здійснює економіко-географічний аналіз певного 
об’єкта. По-друге, такими конкретними об’єктами дослідження можуть бути різні 
територіальні та інші фрагменти суспільства.

Ми вважаємо, що у назві “економічна географія” слово “економічна” вказує не 
на об’єкт дослідження, а на провідний метод або аспект географічного вивчення. 
Це, зокрема, випливає і з методичного та методологічного багатства економічної 
науки. Щодо об’єкта дослідження, то він тут потребує додаткового уточнення в 
явній формі.

Тому пропонуємо формувати назву кожної дисципліни географії суспільства 
відповідно до такої метаформули:

<Провідний метод або аспект дослідження> Географія <Об’єкт дослідження>,

наприклад: “соціальна географія країн Азії”, “економічна географія сфери послуг”, 
“політична географія електоральних процесів”, “математична географія регіону”, 
“історична географія Польщі” тощо.

Потрібно зазначити, що такий підхід не заперечує традиційного поєднання 
аспектів, наприклад “соціально-економічний”, “еколого-економічний”, “медико-
соціальний”, “історико-екологічний”. У пропоновану схему цілком вписуються 
такі дисципліни, як “еколого-економічна географія великого міста” чи “історико-
економічна географія сільського господарства”. Крім цього, зрозуміло, що назва 
“економічна географія” є скороченим варіантом (або синонімом) до повної назви 
“економічна географія суспільства” (те саме стосується інших скорочених назв).

Такий підхід дає змогу конструктивно підійти до проблеми класифікації 
напрямків географії суспільства, трансформувавши її у проблему класифікації 
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аспектів та методів і проблем класифікації об’єктів дослідження. Окремою 
проблемою (а взагалі-то великою перевагою) географії суспільства є те, що вона 
досліджує елементи усіх ієрархічних рівнів названих класифікацій. У взаємному 
поєднанні це виводить нас на побудову матричної класифікації суспільно-
географічних дисциплін, яку можна представити таблицею з двома “входами”. 
Перший “вхід” (підмет таблиці) – провідний метод або аспект дослідження, 
другий “вхід” (присудок таблиці) – об’єкт дослідження.

Повернемось до проблеми класифікації “входів” таблиці. У “чистому” 
вигляді (без поєднань) сьогодні можна назвати як мінімум такі методи чи аспекти 
дослідження: економічний, соціальний, демографічний, культурний, політичний, 
історичний, математичний, екологічний, конструктивний, краєзнавчий.

Ще цікавіша ситуація з об’єктами дослідження. Найзагальнішим об’єктом 
дослідження географії суспільства є, звичайно, суспільство. Цей об’єкт ми 
можемо декомпонувати на територіальні об’єкти різного ранґу (світи, континенти, 
угрупування держав, держави, внутрішньодержавні  реґіони різних рангів, міста, 
інші поселення), компонентні об’єкти різного рангу (групи населення за місцем 
проживання, статтю, віком, національністю, освітою і т. д.), об’єкти різного рангу 
виділені за формою діяльності (виробнича сфера, сфера послуг, окремі галузі та їх 
комплекси, сфера споживання, сфера поведінки), суспільні процеси різного рангу 
(виробничі, відтворювальні, демографічні, політичні тощо).

При подальшому розвитку запропонованої класифікації географії суспільства 
вона може стати основою для відповідного національного або міжнародного 
класифікаційного стандарту.

4. Нові галузі, напрямки та аспекти

Геоекологія*1

Екологічна наука: структура і зв’язки з географією

Становлення екологічної науки. В останні десятиріччя у зв’язку із 
загостренням глобальних проблем людства – проблеми миру, народонаселення, 
продовольчої, енергетичної, екологічної та ін. – сформувалось небувало відпо-

* Друкується за: Шаблій О. Геоекологія / О. Шаблій // Суспільна географія: теорія, історія, 
українознавчі студії. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2001. – С. 252–
292.
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відальне замовлення науці: обґрунтувати шляхи розв’язання цих проблем, від 
яких залежить майбутнє цивілізації. Однією з найгостріших серед названих 
є екологічна проблема – напружений стан взаємин між суспільством і його 
навколишнім земним природним середовищем. 

У сучасний період жодна велика господарсько-економічна дія, не може бути 
здійснена без урахування її найближчого і відділеного впливу на природне довкілля. 
Ця вимога сформована у вигляді т. зв. “екологічного імперативу”. Екологічний 
імператив є також стрижнем екологічної свідомості. Його відображенням стала 
екологізація всього наукового знання й освіти і формування складної системи 
екологічних наук, найактивіншим компонентом яких стала останнім часом 
соціальна екологія. (СЕ).

Термін “соціальна екологія” був упроваджений в науку російським вченим 
Е. Гірусовим (1976 р.)1. Найбільш повно, з поглибленням і розвитком висунутих 
Е. Гірусовим положень, проблеми СЕ розглянуті у працях львівського вченого, 
доктора географічних наук Георгія Бачинського2. Проблемам СЕ була присвячена 
Перша всесоюзна конференція (Львів, 1986), яка стала представницьким науковим 
форумом3. Через десять років Г. Бачинський організував Другу конференцію.

Може здаватися, що СЕ є ніби паралеллю до біоекології (БЕ) і розвивається 
у протилежному до останньої напрямку. Відомо, що БЕ (або донедавна – просто 
“екологія”) сформувалась як галузь біологічної, тобто природничої науки. Термін 
“екологія” був упроваджений у науку шведським вченим Геккелем у 1866 р. (“екос” 
грецькою мовою означає “дім”). Біоекологія досліджує проблеми взаємодії живих 
організмів і їхніх популяцій із середовищем проживання. 

Якщо підходити до вивчення СЕ за аналогією до визначення біоекології, 
то вона повинна досліджувати проблеми взаємодії суспільства з природним 
довкіллям, тобто СЕ повинна трактуватись як суспільна наука. Так вона і 
трактується у багатьох публікаціях. А будь-яке об’єднання БЕ і СЕ під загальною 
назвою “екологія” (Е) характеризується перенесенням біологічних законів на 
суспільство (“біологізація”, “соціальний дарвінізм”), що вважалося недопустимим 
з погляду матеріалістичної філософії. Для виходу із складеної ситуації, 
Е. Гірусов запропонував обґрунтування СЕ як соціоприродничої науки, що вивчає 
соціоприродні (“соціально-екологічні” – за термінологією автора) закони3.  

З вищесказаного можна зробити два суттєвих висновки:
1) формування СЕ не слід розглядати як паралель, доповнення чи проти-

лежність до БЕ (а, значить і критика СЕ з позицій БЕ є неправомірною);

1 Гирусов Э. В. Система “общество-природа” (проблемы социальной экологии) / Э. В. Гирусов. – 
М., 1976. – 168 с.

2 Бачинский Г. О. Особливості формування соціоекології / Г. О. Бачинський // Вісник Академії наук 
Української РСР., 1986, № 9. – С. 91–100.

3 Проблемы социальной экологии // Тезисы докладов Первой Всесоюзной конференции (Львов, 
1–3 окт. 1986). – Ч. 1. – Львов, 1986.
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2) виникає наукова проблема: існує (чи повинна існувати) екологія в цілому. 
При розв’язанні останньої проблеми необхідно у першу чергу відповісти на 
запитання: чи є СЕ підсистемою “Екології” (“Загальної екології”) чи вона 
тотожна з останньою? Відзначимо, що і БЕ, і СЕ не можуть обійтись без категорії 
“середовища” (довкілля), яке має своїм референтом у вигляді різноманітних 
довкіль матеріального і духовного порядку і є не стільки філософською, 
скільки природно-історичною за походженням і науковим змістом категорією. 
Обґрунтування цієї категорії – це вже справа “загальної екології”. Відомо, що без 
вирішення загальних питань не можна братися за конкретні.

Для СЕ як наукової дисципліни, що перебуває на початковому етапі розвитку 
(етап становлення) першочерговими проблемами є: а) визначення місця в системі 
наук; б) визначення наукового об’єкту дослідження; в) визначення області 
реальних об’єктів (речей), їхніх властивостей та відносин, що є предметами дослі-
дження; г) визначення головних принципів і методів одержання істинних знань; 
д) створення методологічних основ науки. 

У цих питаннях існує великий різнобій думок. Можна відзначити наступні:
1) серед учених немає єдності у підході до самої назви цієї науки. Найчастіше 

вживаються такі терміни: “соціальна екологія (“соціоекологія”), “екологія 
людини”, “суспільна екологія”, “глобальна екологія”;

2) в одних випадках СЕ включає в себе екологію людини (“антропоекологію”), 
в інших – навпаки – екологія людини охоплює СЕ, в третіх – ці наукові дисципліни 
утотожнюються;

3) висловлюються думки, що СЕ повинна бути окремою наукою поряд з 
екологією людини, загальною екологією, інженерною екологією та ін.;

4) в одних випадках об’єктом дослідження СЕ є навколишнє природне 
середовище, в інших – ноосфера, в третіх – соціоекосистеми;

5) предметом СЕ постулюється в одних випадках вивчення закономірностей 
взаємодії людського суспільства із навколишнім середовищем, в інших – розроб-
лення загальної теорії і методології збалансованої взаємодії суспільства і природи;

6) екологічний підхід у науковому дослідженні (екологізація науки) і 
практичної діяльності плутають з процесом формування окремої наукової дисцип-
ліни чи фундаментальної науки екології та ін.

Такий різнобій стосовно сутності, об’єкта і предмета СЕ у першу чергу 
пояснюється молодістю цієї науки, початковим періодом її становлення. Неохідно 
врахувати “фахову неоднорідність” вчених, що вивчають проблемами СЕ (біологи, 
економісти, медики, географи, геологи, соціологи та ін.). Багато з них розглядають 
проблеми СЕ із загальних чи вузьких позицій тих наук, які почали посилено 
екологізуватися, тобто переходять на проблематику природного довкілля. 

Таким чином, центральним питанням стає проблема онтологічного статусу 
того наукового об’єкту який повинен досліджуватися соціоекологією. На нашу 
думку, науковим (гносеологічним) об’єктом СЕ є взаємозв’язки суспільства і 
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природи, кожен з яких став навколишнім середовищем для іншого (природа – 
стосовно суспільства, а суспільство – відносно природи), а матеріальним і 
духовним носієм і результатом цієї взаємодії є біосфера, яка переростає в ноос-
феру. 

Отже, ноосфера і її основа біосфера є онтологічним об’єктом СЕ як і усіх 
інших екологічних дисциплін. Що стосується предмету СЕ, то це питання буде 
розглядатися в подальшому.

Суть онтологічного об’єкту соціоекології. Для того, щоб розв’язати 
проблему предмету і змісту СЕ, необхідно розкрити її онтологічний об’єкт, тобто 
той фраґмент реальності, на який скерована наукова рефлексія СЕ. Різними 
вченими цей об’єкт у явній і неявній формі трактується по-різному.

У якості онтологічного об’єкта називаються: природа (земна і космічна), 
географічна оболонка (геосфера), біосфера, ноосфера, навколишнє (природне) 
середовище. Слід відзначити, що за обсягом ці поняття (категорії) багато в чому 
збігаються, тобто і геосфері, і біосфері, і ноосфері, і навколишньому середовищу 
активно відповідають одні і тій ж реальності, пов’язані, як правило, з поверхнею 
Землі і нерідко породжені людською діяльністю. Різниця полягає передусім у 
змістовому плані – характері головних властивостей і зв’язків, які є визначальними 
при виділенні цих реальностей. Розглянемо головні з них.

Поняття “природа” вживається, як мінімум, у чотирьох значеннях.
Перше. Природу розуміють як видиму (спостережувану) різноманітність явищ, 

тіл та процесів, які найяскравіше й контрастно проявляються на Земній поверхні 
(т. зв. “обличчя Землі”) і впливають на характер, структуру та ефективність 
людської діяльності, на багато духовних рис людини. Таке розуміння природи 
властиве, як правило, звичайній свідомості, хоч воно і є сенсуальною (чуттєвою) 
основою наукового розуміння природи.

Друге. Природа розуміється як сукупність данностей, явищ та процесів різних 
рівнів організації: природа мікро-, макро-, мегасвіту (“три пласти реальності” за 
В. Вернадським). У цьому значенні її не завжди можна безпосередньо спостерігати, 
а лише осягати та відображати у поняттях і категоріях, ідеалізованих конструктах 
конкретних наук (поняття електрона, ноосфери, квазара тощо); її властивості й 
види використовуються у виробничій сфері. Це, так би мовити, конкретнонаукове 
розуміння природи.

Третє. Природа трактується як об’єктивна реальність, тобто матеріальний світ. 
В такому змісті це поняття є філософською категорією. Тут природа як об’єктивна 
реальність протистоїть як первинне до духу, свідомості, мислення, суб’єктивної 
реальності (т. зв. вторинному, що наділене здатністю до відображення). В обсяг 
поняття “природа” входить весь “зовнішній світ”, включаючи його реальну 
складову – людей разом з продуктами їхньої праці.

Четверте. Близьке до третього розуміння природи – сукупності різних форм 
руху матерії, що взаємодіють і розвиваються від нижчих до вищих, починаючи 
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від порівняно простих (механічна, фізична, хімічна) і закінчуючи складними 
(біологічна, соціальна).

Відповідно, в обсяг поняття природи входять як неживі, так і живі тіла й 
процеси, включаючи людське суспільство разом з результатами його продуктивної 
діяльності. В цьому значенні суспільство є найвищим рівнем розвитку природи. 
Тому протиставлення суспільства і природи може розглядатися як протиставлення 
високоорганізованої частини до цілого, що розвивається. Таким чином, суспільство 
містить у собі, актуально і потенційно, властивості всієї іншої природи в “знятому 
вигляді”. Це означає, що зруйнування природи поза суспільством так чи інакше 
веде до потенціального зруйнування самого суспільства.

Чинником, що розділяє суспільство і природу на відносно протилежності і 
водночас об’єднує їх у єдине ціле, є людська праця. У процесі трудової діяльності 
речовині природи людина протистоїть як сила природи. З природно-історичного 
погляду праця людини є не просто визначальним фактором її взаємодії з усією 
іншою (зовнішньою) природою, але й чинником з одного боку – творчим 
(продуктивна праця), який розвиває природу й саму людину, а з іншого – руйнівним, 
що прямо чи посередньо призводить до деструкції природою даних тіл, процесів 
та організованих нею систем. Цей двоїстий характер “результативності” людської 
праці дуже часто випадає з поля зору учених-суспільствознавців.

Водночас, принципова різниця суспільства і природи в тому, що в процесі 
праці вони відносно протиставляються як сила природи (людина, суспільство) 
речовині природи (сама “зовнішня” природа). Отже, за людиною активне 
(діяльнісне) начало – сила, незалежно від того, чи вона черпається з фізичних 
та розумових можливостей людини чи базується на енергії технічних засобів, 
створених людиною з використанням закономірностей і сил самої природи. Таким 
чином, природа (в широкому значенні слова) через творчу діяльність людини, 
роздвоюється у праці на речовину та енергію, самовідновлюється і, головне, 
розвивається. Людина “опредмечує” в природі свої різноманітні суттєві сили.

Однак, цей розвиток прогресивний доти, доки переважають творчі процеси. 
Якщо ж при взаємодії речовини і сили природи починають переважати руйнівні 
процеси або задається тенденція такому переважанню (деструкція природних 
систем різного рівня організації і масштабу, критичне зменшення відновних 
здатностей популяцій рослинного і тваринного світу тощо), то в результаті 
створююється неподолані перешкоди в розвитку самого суспільства.

Але праця як вирішальний фактор взаємодії людини і природи, розвитку 
природи в цілому є лише необхідною основою цього саморозвитку (в широкому 
значенні слова), а не самоціллю. Головною метою є задоволення духовних і 
матеріальних потреб людей. З розвитком суспільства дедалі більшого значення 
набуває виробництво і споживання духовних цінностей. Таким чином, олюднення 
природи відбувається не тільки шляхом опредмечування продуктивної сили 
людини, але й через наростання в ній ролі духовного начала і тих змін у її 
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речовинній та енергетичній складових, які відбуваються у процесі праці під 
впливом цього начала. Цей процес одержав у науці назву ноосферизації.

Сучасне трактування поняття ноосфери, похідним від якого є поняття процесу 
ноосферизації, належать акад. В. І. Вернадському1. Ноосфера – це частина 
природи, охоплена людським розумом. Відповідно, сюди відносять не тільки 
Землю, але й найближчий космос, який є ареною активної науково-практичної 
діяльності. У функціональному плані ноосфера – це область активної взаємодії 
суспільства і природи, включаючи ті її компоненти, властивості і процеси, які 
створені діяльною людиною на попередніх етапах розвитку суспільства.

У змістовому аспекті ноосфера характеризується тими рисами і властивостями, 
відношеннями і процесами, на яких відображається перетворювальна і продуктивна 
“сила розуму” і яка приурочена, головним чином, до земної поверхні. Зрозуміло, 
що в зв’язку з виходом людини в космос, освоєнням глибин земних надр та 
Світового океану, проникненням у структуру атомного ядра, можна говорити про 
закон розширення ноосфери. 

Слід мати на увазі, що В. І. Вернадський розглядав ноосферу в тісному зв’язку 
з біосферою, яку він розумів як сферу живого, що включає в себе сукупність 
актуально існуючих живих організмів (“жива речовина”) і змінених ними протягом 
багатьох геологічних епох тіл та їхніх властивостей у неживій природі (повітря, 
вода, земні породи). Геохімічна функція живої речовини настільки істотна, що в 
результаті цього докорінно змінилася і перетворилася в динамічно зрівноважену 
вся географічна оболонка (геосфера, ландшафтна оболонка)2. Біосфера, таким 
чином, стала суттю геосфери Землі ще до появи на ній людини. 

З розвитком людського суспільства в біосфері виникла нова якість: 
крім винятково біологічної сили в ній з’явилась сила розуму, пов’язана з 
життєдіяльністю людини, зокрема з її працею. Саме ця сила в кінцевому 
розрахунку змінює і біосферу (поява біотехнології, біоінженерії). На певному 
етапі розвитку біосфера переростає в ноосферу. Ця особливість проявляється 
першою чергою під час науково-технічних революцій. Прикладом може бути 
остання НТР. Прискорення процесу онаучування всієї праці, інтелектуалізація 
людської діяльності, лавиноподібне наростання науково-технічної інформації 
пов’язані тут з електронізацією виробництва, комп’ютеризацією, впровадженням 
біотехнологій і генної інженерії. У розвитку взаємозв’язків між ноосферою 
і біосферою можна виділити два етапи: перший етап, коли ноосфера як ціле 
розвивається стихійно (цей етап характерний для всіх дотеперішніх суспільств); 
другий етап, коли ноосфера усвідомлює себе як єдність людини і природи, як 

1 Вернадский В. И. Размышление натуралиста. Научная мысль как планетное явление. – Кн. II / 
В. И. Вернадский. – Москва: Наука, 1977. – 191 с.

2 Відзначимо, що в географічній науці географічна оболонка трактується як взаємозв’язана єдність 
таких сфер: літо-, атмо-, гідро-, біо- соціосфери. Біосфера при цьому розуміється як сукупність 
живих організмів і їх популяцій.



123Нові галузі, напрямки та аспекти

найвищий етап освоєння природи людиною. Другий етап припадає на період 
розвитку постіндустріального, а далі – інформаційного суспільства.

Необхідно відзначити таке: а) ноосфера як інтелектуалізована біосфера може 
розвиватися тільки в умовах наукового саморегулювання суспільства, в т. ч. 
регулюванння його взаємозв’язків (найперше речовинних та енергетичних) із 
зовнішньою природою; б) тому поряд і в зв’язку із законом розширення ноосфери 
можна говорити про закон розширення біосфери, оскільки біосфера в даний час 
є матеріальним носієм, субстратом ноосфери. Розширення ноосфери є також 
розширенням біофери.

Між названими законами існує тісний зв’язок. Суспільство як носій розуму, 
інтелектуальності не може існувати без головного його агента – людини, який є 
одночасно і носієм біологічного. Так, біологічне у людині не існує ні реально, ні 
генетично без решти біологічного, тобто по лінії онто- і фітогенезу. 

Розширення ноосфери пов’язане не лише із збільшенням її просторових 
масштабів, але й з її ускладненням, а водночас із ускладненням проблеми керо-
ваності. Але керованість ноосфери рано чи пізно наштовхується на обмеження 
і перешкоди, висунуті самою біосферою, яка охоплюється ноосферою. З одного 
боку, суспільство самоорганізуючись, ускладнюється, а отже ускладнюється і 
ноосфера, тобто нарощуються негентропійні процеси. З іншого боку, руйнується 
біосферна основа ноосфери, тобто в ній зростають ентропійні тенденції.

Останні тенденції виявляються у двох формах: 1) у процесі виробництва 
суспільство використовує у дедалі більших обсягах речовину і енергію біосфери, 
що пов’язані в тих чи інших природних системах (родовищах корисних копалин, 
ландшафтах, геоекосистемах). Унаслідок цього видозмінюються чи на нижчих 
таксономічнихх рівнях повністю руйнуються, складені протягом сотень тисяч 
і мільйонів років природні системи, в яких домінуючу роль відігравала жива 
речовина; 2) суспільство у дедалі більших масштабах повертає природі наслідки 
свого функціонування у вигляді речовин і енергії, що є результатом ентропійних 
процесів як в природі, так і у споживанні. Ці наслідки руйнують природні системи, 
зменшують їх біологічну продуктивінсть; вони є інтоксикатами стосовно усього 
живого, включаючи і саму людину. Процеси нарощування ентропії у біосфері під 
впливом людської діяльності отримали загальну назву детериорації. Внаслідок 
детериорації біосфери в результаті антропогенного впливу вона стає перешкодою 
у розвитку ноосфери. У зв’язу з цим виникає проблема навколишнього середовища 
людини як носія розуму (визначального агента ноосферизації) і біологічної істоти 
(безпосереднього компонента біосфери).

Гносеологічний об’єкт соціоекології. У попередньому розділі відзначалося, 
що гносеологічним (пізнавальним) об’єктом СЕ, як і всіх дисциплін екологічного 
циклу, є взаємодія природи і суспільства, що стали взаємонавколишніми середо-
вищами. Тому центральним моментом в обґрунтуванні цього об’єкту є дослідження 
категорії навколишнього середовища, яке відображає екосистемність ноосфери.
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Поняття навколишнього середовища (НС) виникло порівняно недавно – у 
60-ті роки ХХ ст., коли почали гостро виявлятись глобальні екологічні проблеми 
людства і гостро постало питання про долю цивілізації. До цього в науці були 
розроблені поняття природного і географічного середовища (ПС, ГС). Категорія 
НС за своїм змістом і генезою – не тотожна з категоріями ПС і ГС, хоча ці поняття 
і перетинаються.

До появи поняття НС природне середовище розуміли як навколишню природу. 
Мали на увазі земну природу, оскільки космос ще не освоювався. Сама ж природу 
розуміли як сукупність умов і ресурсів земної поверхні (ширше – географічної 
оболонки), що служать основою матеріального і духовного життя суспільства. 
При цьому суспільство і природа різко протиставлялись.

Своєю чергою, географічне середовище розглядалось як “олюднена природа”, 
тобто та частина земної природи, яка змінена людською діяльністю, насичена 
продуктами цієї діяльності. Населені пункти, комунікації, оброблювальні 
землі, промислові підприємства і все, що пов’язане з їхнім існуванням, зміни у 
властивостях і процесах земної поверхні є щодо людини і суспільства географічним 
середовищем. Зі сказаного випливає, що ГС ніби вкладене у природне середовище 
і є його новою якістю (“олюднена природа”). Географічне середовище, будучи 
результатом взаємодії суспільства з природою земної поверхні, стало новою 
передумовою, умовою і чиником подальшого розвитку людства.

У зв’язку з освоєнням макрокосмосу і проникненням людини у світ 
мікрокосмосу, ПС і ГС починають дедалі більше розрізнятись і в просторових 
масштабах, і за змістом. ПС тепер охоплює і природу, з якою людина пов’язана 
у процесі розвитку космонавтики як нового виду суспільної практики – пізнання 
світу – і практичного використання космічного простору, і ту природу, сили і 
властивості якої є на службі людині в результаті її проникнення у структуру 
атомного ядра. В обидвох випадках вирішальна роль належить науці і техніці – 
цим матеріалізованим компонентам людського розуму, тобто тим сферам, які 
дедалі більшою мірою ставлять сили природи на службу людині, збільшуючи 
її продуктивну силу. В кінцевому результаті це призводить до наростання 
організованості в суспільстві, а, отже, до перетворень в земній природі (геогра-
фічному середовищі), інтенсифікації ентропійних процесів в біосфері, особливо в 
актуально живій речовині.

Власне, погіршення природного середовища живої речовини і загалом людини 
як біологічної істоти, спричинене змінами у земній природі детеріораційними діями 
людини, призвело до появи в наукці поняття навколишнього середовища. Таким 
чином, НС – це не просто природа, що так чи інакше впливає на життєдіяльність 
людини. Це передусім змінена людською діяльністю природа (у першу чергу 
земна), в якій під впливом цієї ж діяльності з’явились ознаки, що загрожують 
існуванню людини як біологічної істоти. Іншими словами, у навколишньому 
середовищі людина сама собі протистоїть як єдність двох сторін ноосфери – 



125Нові галузі, напрямки та аспекти

сили і речовини природи, є активним початком самознищення, як сила природи  
відносно її речовини. 

Внести гармонію в розвиток названих двох сторін людини, усунути 
причини самознищення людської цивілізації, тобто ліквідувати одну з “бомб 
сповільненої дії”, підкладену людству – бомбу наростаючої екологічної кризи 
(кризи природного середовища), – це фундаментальне завдання всієї сучасної 
науки. Для цього необхідно проаналізувати таке: а) існуючий науковий доробок, 
що стосується проблеми природа–суспільство, навколишнє середовище–людина; 
б) визначити предмет дослідження окремих наук, розподіл і кооперацію наукових 
пошуків у галузі взаємовідносин суспільства і природи, навколишнього при-
родного середовища і людини.

Першу проблему можна представити таким чином. Наукове відображення 
взаємовідносин суспільства і природи має тривалу історію, яка умовно поділяється 
на три періоди: пізньосередньовічний, новий і новітній (сучасний).

У пізньосередньовічному періоді в умовах боротьби з релігійною свідомістю, 
що пов’язує походження людини, її духовну сутність з волею і творенням 
надприродної сили – Бога, головну увагу в працях багатьох вчених було звернено 
на пояснення суті людини і людства природними чинниками і закономірностями. 
Класичним прикладом у цьому аспекті є праця французького філософа-
просвітителя Ш. Л. Монтеск’є (1689–1755) “Про дух законів”. Зміст цієї праці є 
історично прогресивним (у порівнянні з світоглядом тодішньої епохи) й історично 
обмеженим (стосовно пізніших пояснень взаємовідносин суспільства і природи). 
Історична обмеженість поглядів Ш. Монтеск’є визначалась передусім слабким 
розвитком суспільного виробництва (повне переважання натурального сільського 
господарства) недостатньою структуризацією суспільства. Тому суспільство 
розуміли як сукупність людей, пов’язаних між собою моральними (духовними) 
і правовими зв’язками, а не виробничими відносинами. У свою чергу, морально-
етичні, юридичні, у т. ч. державні, норми і відносини (закони) пояснювались 
характером природного середовища і першою чергою клімату1. Ш. Монтеск’є – 
основоположник географічного детермінізму, який з часом переріс в реакційну 
геополітику і соціальний дарвінізм, твердив, що люди свідомо відмовились від 
“природного стану” і прийшли до держави та приватної власності. Іншими 
словами, взаємовідношення суспільства і природного середовища зводились до 
безпосереднього і визначаючого впливу останньої на духовний світ людини, її 
суспільних відносин. Французькі матеріалісти зігнорували божественне духовне 
начало у природі.

Наступний період – новий. Він характеризувався потужним розвитком 
виробництв, особливо промислових, глибокою їх структуризацією, отже, і усклад -

1 Монтескьё Ш. Л. // Философская энциклопедия. – Т. 3. – Москва: Советская энциклопедия, 
1964. – С. 495–496.
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ненням праці, техніки і технологій у взаємовідносинах суспільства і природи. 
Людина сама створила “нову природу” (інженерні споруди, лісонасадження, нову 
техніку тощо), розвиваючи і створюючи матеріальні передумови свого подальшого 
удосконалення, тобто створила передумови для наукового пояснення взаємодії 
суспільства з природним середовищем.

Саме в цей період виник економічний детермінізм марксистів: матерільне 
пояснення суті суспільства і його взаємовідносин з природним середовищем. 
Головним, що визначає розвиток і структуру суспільства, на думку Маркса, є 
матеріальне виробництво. Воно являє собою спосіб виробництва матеріальних 
благ, що є конкретно-історичною формою взаємодії продуктивних сил і 
відповідних виробничих відносин. Останні пов’язані з визначеною формою 
і утворюють економічну базу суспільства, над яким виростає його ідеологічна 
надбудова. 

Головні зв’язки суспільства і природи здійснюються через виробничі 
сили, основними компонентами яких є сама людина та її навики до праці, 
засоби виробництва. Ці компоненти являють собою суспільно (генетично і 
функціонально) організовані тіла природи, що концентрують в собі сили природи, 
які в процесі праці протистоять її речовині (предмети праці).

Марксисти стверджували, що духовна сутність людини є похідною від її 
матеріально-суспільної суті (“суспільне буття визначає суспільну свідомість”), а 
не визначається характером природного середовища, а сама людина – це “продукт 
суспільних відносин”. Цим самим між суспільством і природою була поставлена 
неперехідна стіна.

Третій, сучасний період, коли внаслідок неконтрольованого і, по суті, 
хижацького ставлення до природного середовища виникли ознаки глобальної 
екологічної кризи, чітко позначились три аспекти відношення людини як 
соціального феномену до середовища її життєдіяльності:

а) природа є різноманітним ресурсом сировини, палива, енергії, продо-
вольчих продуктів і “рекреаційних корисностей” для матеріального життя 
суспільства. Значною мірою цей ресурс вичерпаний і вже зараз ставить певні 
перепони на шляху розвитку суспільства;

б) природа є найбільшою і унікальною коморою генофонду рослин і тварин, 
сформуваного протягом багатьох мільйонів років. Безцінність цієї комори 
дедалі більше усвідомлюється у зв’язку з науково-технічною революцією у 
сфері біоінженерії і біотехнології, в т. ч. генної, з допомогою яких можна вже 
в найближчій перспективі суттєвим чином розв’язати продовольчу проблему і 
проблему навколишнього середовища;

в) природа є фундаментальним джерелом інформації, що закладена в її 
різноманітності, структурі, організаційності, саморозвитку, яка (інформація) 
“здобувається” наукою і дедалі більше ставиться на службу людині (чи 
обертається проти неї).
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У сучасний період наукова рефлекція охоплює відносини суспільства 
і природного середовища не лише як соціального до природного, але й як 
природного, перетвореного суспільством, до природного (людини, рослинного 
і тваринного світу). Наука усвідомила, що суспільством створені передумови 
для його ж загибелі внаслідок неконтрольованої зміни природного середовища, 
перетворення його в навколишнє середовище (довкілля). 

У цих умовах виникає проблема наукового обґрунтування категорії 
середовища (довкілля) взагалі, систематизації реально і потенційно існуючих 
середовищ, їх класифікації, групування і типології, розкриття умов і чинників 
конкретного середовищеутворення тощо. Відзначимо одразу, що досі немає 
ні розгорнутих теорій, ні концепцій середовища, у т. ч. навколишнього, умов і 
факторів середовищеутворення. Ця проблема все ще перебуває на початковому 
етапі і тут ми розглянемо лише деякі її аспекти.

По-перше, про середовище говорять завжди, коли існує взаємодія, як мінімум, 
двох відносно незалежних систем, одна з яких у певному відношенні є матеріальною 
чи духовною умовою, фактором розвитку і функціонування іншої системи, так чи 
інакше відображається на властивостях, процесах і функціонуванні іншої. Перша 
з них і є середовищем (“домом”) для іншої (“господаря” у середовищі об’єкта). 
Необхідно відзначити таке: а) поняття середовища, його генези можна пояснити 
лише базуючись на філософському трактуванні категорії цілого і частини (ціле – 
єдність “господаря” і довкілля, частина – об’єкт в середовищі).

По-друге, об’єкт (“господар”) і його довкілля можуть мати як одинакову, так і 
різну якісну природу. Наприклад, об’єкт може бути живим (організм, популяція), 
а довкілля представляється іншими живими організмами (їхніми популяціями) і 
(або) абіотичними елементами і процесами; об’єкт може мати соціальну природу 
(наприклад, населений пункт), а середовище – бути природним.

По-третє, зв’язки між об’єктом і його середовищем є двосторонніми: вони 
можуть мати речовинну і (або) енергетичну і (або) інформаційну форму. При 
цьому не обов’язково, щоб протилежні за напрямом зв’язки були однакової 
природи. Наприклад, зв’язки від довкілля до об’єкту можуть мати речовинний 
характер, а від об’єкта до його довкілля – енергетичний. У всіх випадках повинен 
існувати хоча б один канал зв’язку від довкілля до об’єкта, важливий для його 
надійного функціонування.

По-четверте, можна апріорі говорити про чотири комбінації “активності” 
об’єкту і його довкілля: а) об’єкт активний і довкілля активне; б) об’єкт активний, 
а довкілля пасивне; в) об’єкт пасивний, а довкілля активне; г) об’єкт пасивний і 
довкілля пасивне1.

1 Може виникнути питання: в чому ж тоді системність відношень середовища і об’єкту, якщо об’єкт 
і середовище в їх взаємозв’язках є пасивними. Це граничний випадок, наприклад, коли середовище 
включає у себе об’єкт в якості просторового елемента і є перешкодою для його зв’язків з іншими 
об’єктами поза ним.
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За характером матеріального субстрата, що утворює довкілля, його 
походження, а, відповідно, і процеси, які можуть мати істотний вплив на 
“господаря”, всі види середовищ можна об’єднати у чотири групи, кожна з яких 
складається з двох взаємодоповнюваних класів:

1) земне і неземне (космічне) довкілля. Вони мають свої підкласи і (або) 
види середовищ. Так, земне довкілля представлене повітряним, водним та іншими 
видами, а космічне – середовищем відкритого космосу, небесних тіл і т. д.;

2) біотичне і абіотичне середовище, тобто середовища, що є носіями відносно 
складних (біологічна) і простих (фізична, хімічна) форм реального світу;

3) природне (у т. ч. хімічне, біологічне) і суспільне (у т. ч. соціальне, 
економічне, духовне, інформаційне) довкілля;

4) природне (в організації і розвитку якого визначальну роль відіграють сили 
природи) і штучне (створене чи сконструйоване працею людини) довкілля.

Така класифікація (групування) середовищ, яка не є вичерпною, може бути 
доповнена характеристиками за багатьома ознаками, які особливо важливі для 
конкретизації того чи іншого середовища, визначення його особливостей з позиції 
конкретного об’єкту (“господаря”). Ці характеристики, як правило – двоїсті 
(дихотомічні). Ось – далеко не повний перелік таких істотних властивостей 
середовищ.

Довкілля може бути: 1) внутрішнім чи зовнішнім (навколишнім); 2) суцільним 
чи несуцільним (розірваним); 3) проникним чи непроникним; 4) статичним 
(незмінним, постійним) чи  динамічним (змінним, що розвивається); 5) постійним 
чи тимчасовим: 6) спорадичним чи неспорадичним; 7) контактним чи неконтактним; 
8) замкнутим чи незамкнутим (розімкненим); 9) бар’єрним чи небар’єрним; 
10) однорідним чи неоднорідним; 11) складним чи простим; 12) інверсійним (тобто 
таким, що при взаємодії з об’єктом у певному відношенні саме перетворюється у 
об’єкт, середовищем якого стає даний об’єкт), чи неінверсійним (у протилежному 
випадку, тобто коли нема оборотності середовища); 13) активним чи пасивним; 
14) шкідливим чи сприятливим; 15) з суб’єкт-об’єктними відношеннями чи без 
таких відношень (тобто коли середовище чи об’єкт можуть виступати один по 
відношенню до іншого в якості керованої і управлінської систем); 16) саморе-
гульованим чи несаморегульованим; 17) середовищем мікро-, макро-, чи 
мегасвіту; 18) еластичним чи жорстким; 19) лімітованим чи нелімітованим; 
20) стійким (стабільним) чи нестійким (нестабільним); 21) деградованим чи 
недеградованим.

Уже цей перелік можливих властивостей і станів середовища говорить про 
те, що проблема довкілля як наукової категорії надто складна. До того ж стосовно 
певного об’єкта його середовище може характеризуватись комбінацією багатьох 
вищеназваних властивостей, тобто середовище є в принципі багатовимірним 
феноменом. Це означає, що до проблеми середовища необхідно підходити 
передусім з позицій визначеного об’єкту (“господаря”), з урахуванням його 
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генези, мети функціонування (якщо така є); ознак, що визначають його суть. 
У руслі цієї проблеми йдеться передусім про надзвичайно багатовимірний 
об’єкт – людське суспільство і його центрального представника – людину, яка є 
біосоціальною істотою, і про їх природне навколишнє середовище, а також про 
такий складний об’єкт, як природа, для якої навколишнім середовищем вже стало 
людське суспільство.

З усього зазначеного робимо висновок, що стосується гносеологічного об’єкта 
соціоекології: цим об’єктом є взаємозв’язки людського суспільства на різних 
рівнях його організації з природою, що стали одне стосовно іншого навколишніми 
середовищами.

Крім онтологічного (ноосфера і біосфера) і гносеологічного об’єкту (взаємо-
зв’язки суспільства і природи, які стали взаємонавколишніми середовищами), що 
є об’єктами дослідження всього циклу екологічних дисциплін, соціоекологія має 
також реальні (конкретні) об’єкти і предмети дослідження.

Конкретними об’єктами дослідження СЕ є, на наш погляд, соціоекосистеми 
як один з видів екосистем (систем природи–суспільство), а предметом – взаємодія 
суспільства і природи в цих системах. 

Змістом соціоекології є теорії, концепції, закономірності, принципи, ідеї, 
гіпотези тощо, що пояснюють функціонування соціоекосистем. Щоб повніше 
і конкретніше розкрити об’єкт і предмет соціоекології, необхідно розглянути її 
місце серед дисциплін екологічного циклу, зв’язки з іншими науками, особливо з 
географією.

Структура екологічної науки. Соціальну екологію ми розглядаємо як 
наукову дисципліну в системі екологічної науки (“мегаекології”, “великої 
екології”), що вивчає закономірності і проблеми взаємодії “живої речовини” 
(за В. І. Вернадським) у її різних проявах (в т. ч. соціальному, суспільному) у 
навколишньому середовищі. 

Загалом, екологічна наука повинна бачити людину як найрозвиненішу живу 
істоту у біосфері. Її конкретними об’єктами дослідження повинні стати різного 
виду, типу і класу екосистеми: біо-, антропо-, соціо-, економіко- і техноекологічні 
як підсистеми ноосфери.

Мегаекологія (МЕ) знаходиться на етапі становлення і внутрішньої 
структуризації. Ми виділяємо три форми цього становлення. 

Перша форма – це екологізація існуючих наук та їхніх систем (економіки, 
соціології, географії, геології, юриспруденції та ін.), становлення науково 
обґрунтованого екологічного мислення і свідомості (екологізація філософії, 
психології, педагогіки і т. д.). Тепер ми знаходимося на цьому першому етапі, 
можливості і проблематика якого далеко не вичерпані. 

Друга форма – розвиток мегаекології як міждисциплінарного напрямку 
(області) дослідження. Методологічно вона найбільше обґрунтована ще у 80-х 
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роках у працях проф. С. Б. Лаврова1 і проф. Г. О. Бачинського2, хоча проблема 
мегаекології  розглядалася в контексті проблем геоекології і соціоекології. В даному 
випадку маємо на увазі розвиток окремих наукових дисциплін, що досліджують 
екологічні проблеми певного реґіону чи планети загалом, а також взаємодію 
цих дисциплін у розв’язанні практичних проблем оптимізації навколишнього 
середовища (геоекологія, біоекологія, геологічна екологія та ін.). Ще не йдеться 
про існування “єдиної екології” чи про її єдність. Передовсім, екологія як наука 
у цьому випадку має “сумативний” характер. Однак інтенсивний розвиток 
галузевих екологій рано чи пізно повинен призвести до появи загальних проблем 
методологічного, теоретичного, методичного і прикладного характеру, а, отже, і 
до становлення загальної екології (метаекології), теоретичної і математичної 
екології3. 

Саме існування у майбутньому названих дисциплін як наукового ядра всієї 
системи мегаекології можна вважати третьою, найвищою формою розвитку 
екологічної науки як комплексу наукових дисциплін. Структуру цього комплексу  
представлено на рис. 4.1. 

З рисунку бачимо, що в структурі мегаекології виділяються два блоки 
дисциплін: наукове ядро (метаекологія, теоретична екологія, математична екологія) 
і концентр одиничних екологічних дисциплін (біоекологія, антропоекологія, 
соціоекологія, економічна екологія і конструктивна екологія).

Загальна екологія чи метаекологія може сформуватися на вищому рівні 
розвитку інших екологічних дисциплін. Історія розвитку наукового знання показує, 
що формування метанауки можливе лише на етапі її глибокої структуризації і є 
формою її внутрішньої інтеграції, створення фундаментальних методологіних і 
теоретичних основ. Приклади з інших областей знання – це формування мета-
математики, металогіки, металінгвістики, метакартографії, метагеографії та ін.

Метаекологія – це свого роду логіка екології, її філософія. Вона тісно 
пов’язана власне з філософією, особливо з теорією пізнання (гносеологією), 
логікою науки. Ці науки є методологічною базою метаекології. Однак не треба 
підміняти філософські основи метаекології та її окремих дисциплін. Філософія 
дає відповідь на наступні питання, що стосуються взаємовідношення суспільства,  
і навколишнього природного середовища: 1) роль природного середовища у 
розвитку суспільства, 2) відношення людської свідомості до навколишнього її 
природного середовища. Відповідь на перше питання полягає в тому, що природне 
середовище є постійно діючою і необхідною умовою духовного і матеріального 

1 Лавров С. Б. Теоретические вопросы социальной экологии и география / С. Б. Лавров // Географо- 
экономические аспекты экономического и социального планирования. – Ленинград: Изд-во 
Всесоюзного географического общества, 1980. – С.  3–11.

2 Бачинський Г. О. Особливості формування соціоекології / Г. О. Бачинський // Вісник Академії  
наук Української РСР. – 1986. – № 9. – С. 91–100.

3 Заслуговує уваги нова книга академіка Михайла Голубця “Екосистемогогія” (Львів: Поллі, 2000).
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життя суспільства (і це твердження не належить лише марксистам, як це 
уявляли ще донедавна). Відповідь на друге питання така: свідомість людини є 
відображенням як її “суспільного буття”, так і  “природничого” буття. Відповідно, 
існує вплив природи на дух, свідомість не в меншій мірі, ніж вплив на них власне 
суспільних відносин. Особливо це проявляється в характері “духу нації”, що 
формується в умовах природного середовища визначеної території. Ці положення 
є важливими для правильного розуміння онтологічного об’єкту (ноосфери) 
і гносеологічного об’єкту (навколишнього середовища) всього комплексу 
екологічних дисциплін, а, отже, вони є філософськими основами екологічної 
науки. Але разом з тим, вона, і першою чергою метаекологія має свої, тільки їй 
властиві проблеми, на які не можна відповісти без відповідного їм філософського 
обґрунтування.

Рис. 4.1. Структура екологічної науки (О. І. Шаблій, 1986)

До основних проблем метаекології відносяться: проблеми об’єкту, предмету, 
змісту екології в зв’язку з загальним розвитком науки, удосконаленням старих 
і впровадженням нових методів дослідження, становлення і розвиток нових 
видів, класів, типів і аспектів взаємодії природи і суспільства, а, отже, і розвиток 
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різноманітності навколишнього середовища; проблеми взаємозв’язку екології 
з іншими науками, її положення в системі наукового знання, внутрішньої 
структуризації і систематизації екології, її суспільної функції як галузі знання; 
проблеми суспільної організації екології і екологічної практичної діяльності, 
інтеґрації екологічної науки з виробництвом та ін. По суті, це дослідження є 
метаекологічним.

Кожна розвинута фундаментальна наука формує у своєму ядрі теоретичну 
дисципліну. Наприклад, в механіці – це теоретична механіка, у фізиці – теоре-
тична фізика, у біології – теоретична біологія, у географії – теоретична геогра-
фія тощо. Тому і в ядрі мегаекології повинна з часом сформуватись теоретична 
екологія (ТЕ). 

На нашу думку, ця наука про закономірності і проблеми структури 
і функціонування екосистем різних видів, класів, типів, масштабів, про 
абстрактні екологічні структури (типу “господар–середовище”). ТЕ повинна 
займатися проблемами розроблення змістовних, напівформальних і формальних 
концепцій і теорій екосистем, середовища і її “господаря”, умов і факторів 
середовищеутворення. Теоретична екологія ніби вбудована в метаекологію. Її не 
треба плутати із загальною теорією екології, постановка питання про яку, на нашу 
думку, є хибною.

На початковому етапі формування ТЕ може використовувати термінологічну 
базу сучасної біоекології, але з умовою розширення знань термінів і наповнення 
їх новим змістом, особливо в тих аспектах, які стосуються організації, структури 
і функціонування екосистем. Такими загальними у теоретичній екології можуть 
бути терміни і поняття: екосистема, екосистемогенез, екологічна ніша, екологічна 
валентність, екологічна стійкість, екологічний стрес, екологічна криза та ін. 
Така “трансформація” термінів і понять у жодному випадку не буде означати 
перенесення властивостей і закономірностей біологічного порядку на соціально-
екологічні процеси. Навпаки, цим зайвий раз буде підтверджена ізоструктурність, 
ізофункціональність різних за генезою і закономірностями розвитку екосистем.

Третім компонентом наукового ядра мегаекології повинна бути математична 
екологія. Її головне завдання – розробка формального апарату моделювання 
екосистем, створення теорій для обчислення екологічних структур і функцій. Її не 
потрібно плутати з математичними методами, що застосовуються у екологічній 
науці. Математична екологія – це окрема наукова дисципліна, що досліджує 
математичною мовою (може бути і спеціально створеною) екологічні структури 
(структури типу “середовище–господар”). У цьому розумінні її можна розуміти 
як своєрідний аспект теоретичної екології на початковому етапі розвитку, який з 
часом переросте в окрему дисципліну.

Навколо ядра і в тісному зв’язку з ним у системі “великої екології” формується, 
як уже зазначалося, концентр окремих (галузевих) екологічних наук: біо-, антропо-, 
соціо-, економекологія та інженерна (конструктивна) екологія. Ці дисципліни 
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мають “коловий” зв’язок між собою. За межами концентра знаходяться найбільш 
екологізовані фундаментальні науки, з якими тісно пов’язані галузеві екологічні 
дисципліни. 

“Початком” концентру, на наш погляд, є біоекологія (БЕ) як найрозвиненіша 
у системі мегаекології і яка поки що органічно входить у біологію. На сучасному 
етапі БЕ, диференціюючись (розвиток екології рослин – фітоекологія, екологія 
тварин – зооекологія, популяційна екологія та ін.), пов’язується з іншими дисцип-
лінами концентру і передусім з антропоекологією (АЕ). В науці існує думка, що 
АЕ (“екологія людини”) вивчає закономірності взаємодії людей з навколишнім 
середовищем, проблеми розвитку народонаселення у процесі цієї взаємодії, 
проблеми цілеспрямованого управління збереженням і укріпленням здоров’я 
населення, удосконаленням виду Homo sapiens. Погоджуючись, в принципі, 
з цим визначенням, зазначимо, що АЕ повинна досліджувати функціональні 
закономірності взаємодії природного середовища (у т. ч. зміненого господарською 
діяльністю) і організму людини як біологічної істоти. Отже, її зв’язки з 
біологією двоякі: з одного боку, вона досліджує людину, як біологічний вид на 
організменному і надорганізменному рівнях, з іншого – трактує середовище як 
природне, виділяючи у ньому біотичні і абіотичні фактори, у т. ч. змінені самою 
людиною як соціальною істотою. АЕ тісно пов’язана з біологією, медициною, 
демографією, антропологією та іншими науками.

Останнє наводить на думку, що АЕ за предметом і змістом – не тотожна 
з соціальною екологією (СЕ). На нашу думку, СЕ – це наука, що досліджує 
структурно-функціональні закономірності взаємодії людини як соціальної істоти 
з навколишнім середовищем, у т. ч. природним і суспільним. Зокрема, вона 
вивчає організацію, тобто структуру і функціонування соціоекосистем різного 
рівня і складності. Прикладом можуть бути екосистеми, в яких роль “господаря” 
відіграють такі підсистеми як сім’я, професійна група людей, робітники окремо-
го підприємства чи галузі господарства, населення міста, села чи територіаль-
ної системи розселення та ін. У цьому проявляється тісний зв’язок СЕ з 
економекологією, у т. ч. регіональною, а також з соціальною географією, у т. ч. 
рекреаційною, соціальною гігієною і гігієною навколишнього середовища та ін. 
Істотно проблематика СЕ формується поки що в системі соціології і соціальної 
географії на шляхах їхньої екологізації і навряд чи доцільно охоплювати нею 
дослідження інших видів, у т. ч. і біоекосистем, як це спостерігається у деяких 
наукових публікаціях (наприклад, Г. Бачинського).

Соціальна екологія тісно пов’язана з економічною екологією (ЕЕ), яка 
досліджує господарські екосистеми (економекосистеми), закономірності їх 
організації і функціонування з метою раціонального природокористування і 
підвищення ефективності суспільної праці. 

На думку проф. Ю. Ю. Туниці, предметом сучасної економічної екології є 
дослідження взаємозв’язків і взаємовідносин між виробництвом і навколишнім 
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природним середовищем1. Оскільки виробництво має різні форми суспільної 
і територіальної організації, то можна говорити про різні види “господаря” в 
госпекосистемах (підприємство, галузь, міжгалузевий комплекс, інтегральний 
комплекс, інтегральний ТВК, АПК, промисловий вузол, сільськогосподарська 
зона та ін.), а, отже, і про різні види, типи, класи госпекосистем. Очевидно, у ЕЕ 
формуватимуться підгалузі – промислова екологія, сільськогосподарська екологія, 
транспортна екологія та ін. ЕЕ тісно пов’язана з економічною наукою (особливо 
з економікою природокористування, регіональною економікою) та економічною 
географією. 

Врешті, концентр часткових екологічних дисциплін замикається конструк-
тивною чи інженерною екологією (КЕ). Вона, на наш погляд, повинна досліджувати 
фундаментальні і прикладні проблеми конструювання і функціонування техноеко-
систем. Прикладом техноекосистем є система, “господарем” якої виступає 
населений пункт, що вписується у природне середовище місцевості, змінюючи 
цю місцевість, і функціонує у тісному зв’язку з нею. Іншим прикладом є проект 
штучної системи “Біосфера – ІІ”, що реалізовувався у США (ця система –  повністю 
штучна наземна споруда, в якій самовідтворювалися системи життєзабезпечення 
людей протягом тривалого періоду). 

І ще один приклад – космічні техноекосистеми: під час тривалих космічних 
польотів техноекосистема містить сім злагоджено функціонуючих підсистем: 
людина (“господар”), рослини, тварини, харчова ланка, ланка утилізації, ланка 
фізико-хімічної корекції, ланка реґенерації води. Зрозуміло, що типи і види 
техноекосистем надзвичайно різноманітні. Чим далі розвивається наука і 
техніка, тим більшою буде різноманітність техноекосистем, в яких технічна 
компонента виступає в ролі середовища існування чи в якості “господаря”. Будуть 
ускладнюватись і проблеми їхнього проектування і функціонування.

Технологія тісно пов’язана не тільки з ЕЕ (вона сприяє “технізації” останньої), 
але і з біоекологією в широкому розумінні слова – екологією рослин і тварин, 
людини. Цим зв’язком концентр спеціальних екодисциплін замикається. ТЕ 
повинна мати тісні зв’язки також з інженерними науками, екістикою, районним 
плануванням, біонікою та ін.

Кожна пара “сусідніх” дисциплін концентру утворює своєрідний блок, який 
в умовах слабкого поділу праці всередині екології можна вважати не стільки 
своєрідними дисциплінами, скільки напрямками дослідження, областями 
інтеграції. 

Такими областями стику є: а) біоекологія в широкому розумінні слова 
(фіто-, зоо-, і антропоекологія); б) екологія людини (антропо- і соціоекологія); 
в) соціально-економічна екологія (соціо- і економічна екологія); г) господарська 

1 Туница Ю. Ю. Эколого-экономическая эффективность природопользования / Ю. Ю. Туница. – 
Москва: Наука, 1980. – 126 с.
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екологія (економічна і техноекологія); д) технобіоекологія (техно-, фіто-, зоо- і 
(або) антропоекологія). Кожна пара (блок) дисциплін взаємно перекриваються.

Така принципова схема мегаекології відтворює її на високому рівні розвитку 
і структуризації. У наш час кожна з дисциплін галузевого “концентру”, що 
знаходиться на ранній стадії розвитку (крім фіто- і зооекології), входить до складу 
відповідних фундаментальних наук (соціоекологія – до соціології, економічна 
екологія – до економіки, анропоекологія – до медицини і т. д.), сприяє екологізації 
останніх. Тому економічну екологію було б поки що точніше називати “екологічною 
економікою”.

Принципові відмінності галузевих екологій від відповідних екологізованих 
фундаментальних наук (соціології, економіки, біології і т. д.) полягає в тому, 
що до сфери перших відносять дослідження структурно-функціональних 
(організаційних) закономірностей екосистем, а у сферу других – генетичних 
закономірностей (виникнення і розвиток) провідних компонентів екосистем. 
Оскільки між цими закономірностями існує двосторонній зв’язок, то тісні 
взаємовідносини між галузевими екологічними дисциплінами і відповідними  
фундаментальними науками здійснюється на всіх етапах розвитку мегаекології.

Географізація комплексу екологічних дисциплін. Може здатись не зрозумілим, 
чому у комплексі екологічних дисциплін не представлена географічна екологія 
(геоекологія), хоча, як відомо, терміни і навіть поняття “геоекологія” і “ланд-
шафтна екологія” вже існують. Ми не схильні відповідати на це питання так, як 
деякі географи-ландшафтознавці: мовляв, “географічний” чи “ландшафтний” – це 
і є “екологічний”, і говорити “геоекологія” – це те ж, що сказати “масло масляне”.

На наш погляд, залежно від просторової приуроченості досліджуваних 
екологією систем в ній можна виділити дві гілки – земну і космічну екологію. 
“Земна” – це і є геоекологія, хоча між нею і космоекологією нема непрохідної 
стіни. Наприклад, у тій же геоекології необхідно виділити космічні фактори 
середовищеутворення і їх функціональну взаємодію з “живою речовиною” – 
організмами і популяціями, також і в космічній екології – земні фактори життя 
організмів і їхніх популяцій (врахування “внутрішнього” середовища організмів).

Як це не парадоксально, географічна наука ніколи не займалась власне 
екологічними проблемами, вона лише екологізувалася. В цьому зайвий раз 
можна переконатись, оскільки саме тепер доводиться говорити про екологізацію 
географії. Необхідно прийняти до уваги таке.

Хоча в географії постулювалось положення, що вона вивчає географічне 
середовище, насправді земна природа розглядалась в якості одного з генетичних 
факторів (ресурсів, умов) розвитку і розміщення продуктивних сил, а не як 
компонент функціонуючих територіальних природно-господарських систем. 
Спроби “об’єднати” в одних територіальних системах природу і господарство 
постійно наштовхувались на непереборні теоретичні і методологічні труднощі, 
в т. ч. не був розроблений екологічний (системно-функціональний з позиції 
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“господар–середовище”) підхід. З цього приводу дуже точно висловився Н. Ф. Рей-
мерс: “... географічний цикл знань як наука про географічну оболонку постулює 
свою антибіоцентричність: визнає участь живої речовини у формуванні цієї 
оболонки, але не визнає обов’язковість присутності у ній (географічна оболонка 
може і не мати життя). Виникає парадокс – географія нормально приймає антропо-
центричність (додамо, що не завжди: деякі ландшафтознавці вважають людину 
взагалі “інородним тілом” в природно-територіальному комплексі. – О. Ш.), а 
біоцентричність ігнорує”1. Цю прогалину заповнюють економічна, соціальна 
екологія і антропоекологія.

Також суспільна і природнича географія досліджують геопросторові системи, 
відповідно суспільні та природні, тобто такі, які мають явно виражені компонентні і 
територіальні структури. Важливо, що кожна із складових частин цих структур може 
розглядатися у ролі “господаря” системи. Наприклад, у природно-територіальному 
комплексі таким господарем може бути почергово ґрунтовий покрив, геологічний, 
гідрологічний компонент, біота. В геосистемах завжди існує генетично провідний 
компонент (фактор). У ландшафтознавстві – це геолого-тектонічний, у суспільній 
географії – як правило, виробничий фактор.

Розглянемо інший приклад у сфері географії: географічне положення об’єкту. 
Воно, як відомо, відображає просторове відношення – позиційність об’єкта у 
деякій територіальній системі і зовсім не розкриває зв’язку об’єкту з системою як 
“господаря” і середовища. Тому можна зробити висновок: хоча між геоекологією 
і географією багато спільного, однак тут є істотна відмінність: перша досліджує 
закономірності функціонування земних екосистем, друга – закономірності розвит-
ку геосистем природи і (або) суспільства.

Тим часом ні одна з них не може розвиватись без зв’язку з другою. 
У майбутньому необхідна як посилена екологізація географії, особливо 
суспільної, так і географізація соціальної екології. Перший з названих процесів 
досить повно розкрито в працях проф. С. Б. Лаврова. Відзначимо лише, що 
екологізація географії – це процес дедалі повнішого урахування закономірностей 
функціонування геосистем із зосередженням уваги на домінуючій ролі в цих 
системах біоти, людини і суспільства в цілому. Іншими словами, екологізація 
географії повинна супроводжуватись її біоекологізацією, гуманізацією, соціоло-
гізацією і економізацією.

Що стосується географізації екології, особливо соціальної, то в зв’язку з 
високим рівнем розвитку географічної науки можливі різні шляхи, різноманітні 
форми і схеми. Відзначимо, на наш погляд, головні з них.

Географічна наука створила потужний методологічний і теоретичний 
поняттєво-категоріальний апарат, фундаментальні концепції геосфери, геогра-

1 Проблемы социальной экологии // Тезисы докладов Первой Всесоюзной конференции (г. Львов, 
1–3 октября 1986 г.) / под ред. Э. В. Гирусова и М. И. Долишнего. – Львов, 1986. – С. 18.
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фічної і ладшафтної оболонки, природно-територіальних і територіально-
господарських (у т. ч. виробничих) і соціально-економічних комплексів 
(геосистем). Слід передбачити, що закономірностями формування і розвитку цих 
геосистем визначаються закономірності формування і особливо функціонування 
відповідних екосистем, а не навпаки. У такому випадку встановлення ступеня 
взаємопов’язаності гео- і екосистем, субординаційної чи координаційної 
залежності їхніх закономірностей – це важлива, хоча і складна, проблема загальних 
спільних пошуків екології і географії.

Дуже часто екосистеми просторово збігаються з геосистемами і мають 
відповідну територіальну структуру, наприклад, місто як гео- і екосистема. 
Треба відзначити, що набір видів, типів, класів і рівнів геосистем надзвичайно 
різноманітний. Тому не потрібно зводити територіальні форми соціальних 
чи господарських екосистем лише до екосистем політико-адміністративних 
одиниць (держави, області, адміністративного району, населеного пункту), як 
це не рідко спостерігається у працях соціоекологів. Перелік екосистем – значно 
ширший. Це екосистеми, у яких “господарем” виступає ТВК, територіальна 
система розселення, АПК, промисловий вузол тощо. “Господарі” кожен з них – 
це передусім економіко-географічні системи, що сформувались на основі дії 
законів і закономірностей територіальної організації господарства у процесі 
освоєння географічного середовища. Кожен елемент (компонент), наприклад, 
господарської геосистеми передусім генетично і функціонально пов’язаний 
з іншим її елементом. Цей зв’язок – закономірний. Але разом з тим він також 
пов’язаний з природним середовищем. Цей зв’язок – функціональний і багато 
в чому визначений внутрішніми генетичними зв’язками геосистеми. Тому 
економічній екології для дослідження, наприклад, екосистеми, “господарем” якої 
є ТВК, необхідні знання генетичного механізму господарського територіального 
комплексування, який досліджується лише економічною географією.

У географічній науці розроблені концепції геопросторових процесів, 
геопросторового переносу і циркуляції речовини, енергії та інформації (процеси 
поширення, переміщення, диференціювання, концентрації, вирівнювання 
тощо), геопросторової дифузії, переносу тепла, вологи, твердих речовин у 
результаті ерозії, циркуляції атмосферного повітря, поверхневих і підземних 
вод і т. д. Назріла необхідність пошуку шляхів “поєднання” понять і категорій 
з області екології, таких як процеси детеріорації (погіршення середовища) і 
меліорації (покращання середовища) з відповідними поняттями географічної 
науки. Особливо важливими, наприклад, для економічної екології можуть стати 
економіко-географічні концепції природно-господарських, природно-ресурсних 
та енерговиробничих циклів. Тобто, не знаючи закономірностей проходження і 
перетворення речовини та енергії у цих циклах (а останні досить різноманітні за 
видом і типом процесів), не можливо пізнати механізм функціонування екосистем, 
у яких ці цикли є середовищеутворюючими. 
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У нашій країні географізація ряду екологічних дисциплін (соціальної, 
економічної екології, антропоекології) може успішно відбуватися шляхом 
використання інформаційної бази, накопиченої системою природних і соціально-
економіко-географічних дисциплін про стан і проблеми навколишнього сере-
довища, про тенденції розвитку геоситуацій різних реґіонів.

Нарешті, однією із суттєвих цілей формування суспільно-географічних 
комплексів (систем) в сучасних умовах, що досліджуються географією, є 
раціональне природокористування. Ця ж мета виступає визначальною у розвитку 
соціо- і господарсько-економічних системах. Тому екологізація географії і 
географізація екології необхідні у процесі міждисциплінарного дослідження 
проблем перспективного локального, реґіонального, загальнодержавного, 
міждержавного і глобального природокористування. Це стосується проблем 
кооперації і поділу праці при створенні банків екологічних даних і знань, 
створенні територіальних комплексних схем охорони природи (ТЕРКСОП), 
створенні цільових комплексних програм використання природних ресурсів і 
охорони природи окремих реґіонів, обґрунтуванні організаційної структури і 
господарського механізму, управління раціональним природокористуванням і 
охороною навколишнього середовища. А загалом – проблем сталого розвитку.

Для подальшого інтенсивного розвитку екології, особливо соціальної і 
економічної, їй необхідно освоїти апарат просторового та кількісного аналізу 
і синтезу тих екосистем, які вона вивчає. Такий апарат дослідження геосистем 
створений у географічній науці. Головним методом аналізу просторової 
організації геосистем тут став метод картографічного моделювання, що пропонує 
два взаємозв’язаних досліджуваних процеси – створення картографічної моделі 
явища і його аналіз з допомогою різних засобів, особливо картометричних. 
Створено потужний апарат картографічного синтезу. 

В останні роки картографічне моделювання геосистем дедалі більше 
взаємозв’язнеа з математичним моделюванням. Розроблені методики комп-
лексного математико-картографічного моделювання території, включаючи і 
картографування їх природно-ресурсного потенціалу, картографування природи 
як природного середовища проживання і життєдіяльності людини. Цей науково-
методичний арсенал не залишився непомітним екологами, хоча використання 
його у процесі дослідження і моделювання екосистем ще недостатній.

З усього вище сказаного можемо зробити такі висновки.
1. Екологічна наука (екологія) як складна система різних дисциплін 

знаходиться на початковому етапі свого розвитку. Її становлення поки що 
відбувається в руслі екологізації наукового знання і практики міждисциплінарних 
досліджень. Ми запропонували гіпотезу структури екології у майбутньому. 
Ця структура передбачає наявність двох блоків наукових дисциплін: а) блок 
наукового ядра (метаекологія, теоретична екологія, математична екологія); 
б) блок (концентр) часткових (галузевих) дисциплін: біоекологія, антропоекологія, 
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соціоекологія, економічна екологія, технічна (конструктивна чи інженерна) 
екологія. У цій системі соціальна екологія є екологічною дисципліною, що 
тісно пов’язана з антропоекологією (разом вони утворюють екологію людини) 
і з економічною екологією (разом вони утворюють соціально-економічну чи 
суспільну екологію).

2. Загальним онтологічним об’єктом всієї екологічної науки, у т. ч. і соціоеко-
логії є біо- і ноосфера. Головним чинником розвитку ноосфери виступає трудова 
діяльність людини. Тому ноосфера – це не лише об’єкт дослідження екології, але 
й інших наук як суспільних (філософія, економіка, соціологія), так і природничих 
(біологія, геологія, хімія, природна географія і ін.). Можна стверджувати, що 
ноосфера є міждисциплінарним об’єктом дослідження системи суспільних, 
природничих і технічних наук.

3. Гносеологічним (пізнавальним) об’єктом екології є взаємозв’язки між 
суспільством і природою, що стали одне щодо іншого навколишнім середовищем 
в результаті розвитку суспільства і змін природи під впливом цього розвитку. 
Цей об’єкт пізнається з позицій співвідносних категорій “господар” і його 
“середовище”. Оскільки головним аґентом як власного розвитку, так і змін 
природи є людина (суспільство), то у структурі гносеологічного об’єкта людина 
і (або) створені нею в процесі праці засоби як матеріалізовані сили природи є 
“господарем”, а природа – навколишнім середовищем. Водночас, людина є 
невід’ємною частиною живої речовини природи, пов’язаної з нею, тобто живою 
речовиною генетично і актуально опосередкованою трофічними відносинами, 
а в майбутньому і через біоінженерію. Це означає, що в широкому розумінні 
слова “господарем” навколишнього середовища повинна стати жива речовина як 
носій біологічної і соціальної форм розвитку – власне біологічної, біосоціальної, 
соціальної, виробничої, технічної та ін.

4. Виходячи з цього, можна стверджувати, що реальними об’єктами 
екології є екосистеми, сутність яких визначається “господарем”. А оскільки 
класи “господаря” визначаються різними видами організації живої речовини, 
то і виділяються різні класи екосистем (біо-, антропо-, соціо-, господарсько-, 
екосистеми) і галузеві науки, що їх вивчають. Не виключено, що реальні системи 
можуть існувати як комбінація (синтез) кількох класів екосистем. Тому актуальною 
науковою проблемою екології (мегаекології) є проблема центральних її категорій – 
понять екосистеми, “господаря”, середовища.

5. Предметом екології є взаємодія (зв’язки) живої речовини як “господаря” 
екосистем в різних її організаційних видах з навколишнім природним середовищем, 
а змістом – закони, закономірності, принципи і концепції, що пояснюють особ-
ливості структури і функціонування реальних екосистем. Обґрунтування законів, 
закономірностей і принципів організації екосистем – це головна теоретична 
проблема сучасної екології. Саме закономірності функціонування і структури 
(тобто організації) екосистем, а не закони їх генези, є визначальними в екології. 
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6. Екологічна наука пов’язана інформаційними каналами з багатьма суспіль-
ними, природничими і технічними науками. Особливий зв’язок з географією, 
оскільки в межах географічної оболонки Землі цим наукам доводиться спільно 
досліджувати екосистеми і геосистеми, починаючи від локальних і закінчуючи 
глобальною. Ці системи, по-перше, часто збігаються просторово і мають 
аналогічну компонентну і територіальну структуру, по-друге, взаємодіють на 
основі взаємодії між собою генетичних (геосистеми, геокомплекси) і структурно-
функціональних (екосистеми) закономірностей. 

Якщо для господарської практики в теперішній час важливий екологічний 
імператив, то для екологічної науки з її сучасними фундаментальними і 
прикладними проблемами – істотний географічний імператив, точніше географічні 
імперативи прикладної екологічної діяльності*.1

Розроблення наукових основ екологiчної дiяльностi вимагaє врахування 
системи географiчних iмперативiв, найважливiшими з яких є: 

1) iмператив глобалiзацiї реґiональної дiяльностi. Кожен peгіон, як вiдкрита 
пiдсистема бiосфери i ноосфери Землi, виступає конкретним місцем просторово-
часового прояву глобальних процесiв, вiдображаючи у своїх суспiльних i природ-
ничих процесах і структурах загальнопланетарні тенденції і зміни;

2) iмператив стійкостi i достатньої рiзноманiтностi peґioнальних природних 
i соцiально-економiчних систем. Реґіон необхiдно трактувати як цілісне геопро-
сторове утворення, фундаментальною властивiстю якого є системна органiзацiя 
складових частин – природи i суспiльства, їх тісна взаємна кореляцiя, обмiн 
речовиною, енергiєю та iнформацiєю;

3) iмператив вiдповiдностi реґiональних соцiально-економiчних структур 
структурам природно-географiчним. Незалежно вiд iснуючого технологiчного 
способу виробнитцва, характеру економiчних вiдносин, довготривале зростання 
ефективностi господарського комплексу неминуче базується на раціональному 
режимі природокористування; 

4) iмператив зумовленостi iнновацiйних процесiв у peґioнi специфiкою 
його iсторико-географiчного розвитку. Opiєнтація господарського комплексу на 
розвиток наукоємних галузей, нових технологiй значною мiрою залежить вiд 
географiчної специфiки iсторичного розвитку територiї, зокрема, формування 
демографiчних та етногенетичних особливостей населення; 

5) “культурологiчний” iмператив. Стирання протирiч господарського 
розвитку peґioнy, розв’язання вузлiв мiжнацiональних i мiжконфесiйних 
конфлiктiв, припинення “екологiчних міграцій” населення неможливi без 
урахування peґioнальної специфiки “екологiї культури”; 

* Друкується за: Шаблiй О. Географiчнi iмперативи екологiчної експертизи / О. Шаблій, 
М. Мальський // Проблеми рацiонального використання, охорони та вiдтворепня природноре-
сурсного поетенцiалу... – Чернiвцi, 1991. – С. 100.
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6) iмператив певної непередбачуваностi змiн геоекологiчної ситуацiї i 
необхiдностi багатоварiантностi cцeнapiїв господарської дiяльностi в peґioнi. 
При порушеннi чи змiнi зв’язкiв i просторових спiввiдношень компонентiв 
суспiльно-географiчної системи peґioнy слiд враховувати непередбачуванiсть 
еколого-соцiальноекономiчних наслiдкiв формування специфiчних реґiональних 
екологiчних ситуацiй. 

У 1992 р. в Рiо-де-Жанейро вiдбулася друга конференцiя ООН з довкiлля i 
розвитку, яка прийняла доленоснi для подальшого iснування людства рiшення. 
Вони стосуються проблеми стабiльного розвитку людської цивiлiзацiї у 
контексті збереження природного довкiлля i змiцнення його самовiдновлюваного 
потенцiалу. Ця проблема є надзвичайно складною, що вимагає активної участі у її 
розв’язанні всього комплексу наук, у першу чергу, екологiчних i екологiзованих. 
Теоретичного обґрунтування тепер потребують як глобальнi, так i реґiональнi 
економіко-, соцiально- i антропоекологiчнi проблеми i ситуацiї. Одну з таких 
проблем – економiко-екологічну – розглянемо у подальшому. 

Територіальні еколого-географічні проблеми і ситуації*1

Інтенсивна індустріалізація і урбанізація окремих реґіонів країни, прискорення 
темпів науково-технічного прогресу вимагають посиленої уваги до регулювання 
і управління впливу виробництва на довкілля. В умовах недостатньої уваги до 
проблем взаємодії людей з довкіллям в окремих місцях і в різні періоди виникли 
територіальні економіко-екологічні проблемні ситуації (ТЕЕПС).

Під ТЕЕПС слід розуміти такі стани і процеси у взаємодії виробництва і 
природного середовища певної території, які характеризуються напруженістю, 
диспропорційністю і невідповідністю між ними, що проявляється в загальному 
забрудненні природного фону території, вичерпності і погіршенні відновлю-
вальності її природних ресурсів, в погіршенні природних умов життєдіяльності 
людини як біологічної і соціальної істоти. 

Конструктивне розв’язання протиріч у системі суспільство–природа 
можливе лише при умові організації комплексних фундаментальних досліджень, 
які розглядають реально існуючі ТЕЕПС як наукові територіально економіко-
екологічні проблеми (ТЕЕП). 

Говорячи про структурні особливості і якісні властивості ТЕЕП, маємо на увазі, 
що вони завжди на певному рівні наукової абстракції і в певній концептуальній 
формі відображають реально створені в результаті складних взаємнозв’язків і 

* Друкується за: Шаблий О. И. Механизм возникновения территориальных экономических проблем 
и подходы к их плановому решению / О. И. Шаблий, М. З. Мальский // Социально-экономические 
и екологические аспекты географии, Межвузовский сборник. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-
та., 1983. – С. 29–38 (переклад з російської М. Г. Пелех).
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дій суспільних і природних компонентів реальності територіальні економіко-
екологічні проблемні ситуації.

Серед провідних факторів, які визначають механізм виникнення ТЕЕП, слід 
назвати виробничо-господарські, сутність яких полягає в інтенсивному розвитку 
і просторовій концентрації передусім галузей виробничої сфери без достатньої 
уваги до проблем повного і комплексного використання природних ресурсів, 
багатостороннього обліку особливостей розвитку і функціонування окремих 
компонентів ландшафту і ландшафтної специфіки території в цілому, проблем 
утилізації промислово-побутових відходів, розвитку “екологізованих” технологій 
тощо.

Прикладом цьому може бути Західний реґіон України, де ТЕЕПС виникли 
в результаті порушення екологічних обмежень у розвитку багатьох видобувних 
(паливна, гірничо-хімічна, лісовидобувна) та обробних (нафтогазохімічна, 
електроенергетична, машинобудівна, хімічна) галузей промисловості, неякісної 
хімізації і меліорації в землеробстві, збільшення обсягів промислового і цивільного 
будівництва, транспортних перевезень.

Будівництво і функціонування таких великих підприємств, як Роздольський 
і Яворівський гірничо-хімічні комбінати та ін., зосередження промисловості і 
пов’язана з нею концентрація транспорту, будівництва і населення в обласних 
центрах – все відбувалось і відбувається без достатньої географічної експертизи, 
що має науково обґрунтовувати правильність і необхідність тих чи інших 
виробничо-господарських рішень з погляду оптимального розвитку складних 
територіальних систем типу населення – господарство – природа.

У тісному зв’язку з виробничо-господарськими виступають і соціальні 
чинники, які проявляються в інтенсивному розвитку урбанізації, скупченні людей 
у великих населених пунктах і які призводять до того, що відбувається значне 
“поселенське” навантаження на територію, забруднення її побутовими відходами 
і т. д.

У межах західної частини України поряд з розвитком точкової форми 
розселення (окремі міста) далі чіткіше проявляються обриси міських агломерацій і 
урбанізованих зон, зумовлених інтенсивним розвитком індустрії, удосконаленням 
транспортних систем, масовим переміщенням населення з сільських місцевостей 
в міські поселення, і навпаки (маятникові міграції), виникненням на базі 
природних сировинних ресурсів і корисних копалин нових, та удосконаленням 
функціональної структури старих міських поселень, включенням в міську межу 
приміських територій, перетворенням сільських поселень в міські. Визначились 
контури Львівської, Дрогобицько-Бориславської, Чернівецької, Червоноградсько-
Нововолинської міських агломерацій, Ужгородсько-Мукачівської, Рівненської, 
Луцької та Івано-Франківської урбанізованих зон, деяких багатоядерних вузлів, 
які зливаються один з одним в Львівсько-Волинському вугільному басейні, 
Яворівському і Роздольському гірничо-хімічному комплексах.
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Процес виробництва і надмірна конентрація населення на обмеженій 
території суттєво змінюють стан природних компонентів у напрямку повсюдного 
підвищення рівня забруднення атмосферного повітря газоподібними хімічними 
речовинами, частинками органічного і природного походження, зниження 
якості внутрішніх і підземних вод, забруднення їх хлоридами, сполуками фтору, 
фосфатами і нітратами.

Зміни в природному середовищі негативно впливають на умови життє-
діяльності, призводять до погіршення здоров’я, зростання захворюваності 
(специфічна для жителів міст патологія дихальних шляхів – хронічний бронхіт, 
катар, пневмонія, бронхіальна астма), скорочення тривалості життя і народжу-
ваності. Соціологічні дослідження підтверджують певну залежність між якістю 
природного і соціального середовища, психіко-фізіологічним станом працівника 
і продуктивністю праці. В періоди несприятливого стану екологічних параметрів 
зовнішнього середовища спостерігається зростання кількості короткочасних 
захворювань, передчасна втома і пониження стійкості у фізіологічній системі 
людського організму. До всього цього слід додати і суттєву для досить таки 
значної частини населення урбанізованих ареалів – маятникових міґрантів – 
необхідність психологічної, виробничої, професійної, біохімічної адаптації до 
нових умов.

Велику роль в механізмі формування ТЕЕПС відіграють природні фактори, 
які, з одного боку, у багатьох випадках визначають напрямки розвитку виробничо-
господарських і соціальних факторів, а з іншої – підлягають їхньому інтенсивному 
впливу, постійно змінюються і деколи значно посилюють дію останніх. У 
результаті господарського освоєння території активізуються чи повторно 
виникають небезпечні природні явища, які місцями набирають катастрофічного 
характеру: масові лісові вітровали, буреломи і паводки, єрозійні і сельові процеси.

Сукупна дія виробничо-господарських, соціальних і природних факторів в 
умовах відсутності належного наукового обґрунтування, контролю і управління 
соціально-економічними і екологічними процесами в реґіоні неминуче призводить 
до виникнення ТЕЕПС і відповідних їм проблем, з певними кількісними і 
струткруними властивостями, поведінкою в часі, особливостями відношень з 
іншими явищами та ін. Головні особливості територіальних економіко-екологічних 
проблем (ТЕЕП) можна представити у вигляді таблиці 4.1.

ТЕЕП рідко існують окремо одна від одної, а, як правило, є взаємозв’язаною 
сукупністю проблем, в тому числі комплексною територіальною економіко-
екологічною проблемою. Без сумніву, матеріальною основою цієї єдності чи 
комплексності виступають тісні виробничо-господарські (енергетично-речовинні) 
зв’язки між окремими підприємствами, велика демографічна мобільність, 
взаємозумовленість природних явищ і процесів, єдність території.

Що стосується особливостей розвитку і функціонування ТЕЕП, то їх 
формування відбувається щонайменше у вигляді трьох послідовних стадій: 
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прихований розвиток – вплив процесу виробництва на природне середовище 
не дає ще відчутних негативних результатів, в природних геосистемах 
нагромаджуються відходи та іншорідні речовини, що не здатні суттєво впливати 
на внутрішньосистемний баланс речовини та енергії; явний розвиток – характерне 
інтенсивне використання природних ресурсів, зниження якості природного 
середовища, забруднення повітряного і водного басейнів, виснаження видового 
складу флори і фауни; перетворення ТЕЕП в постійно діючий негативний 
фактор суспільного розвитку – порушується природний баланс речовини і енергії 
в геосистемах, змінюється їх морфологічна структура, знижується природна 
відновлюваність, різко погіршується якість природного фону території, що 
призводить до небажаної зміни умов життєдіяльності людини і значно погіршує 
розвиток господарства.

Таблиця 4.1

Економіко-екологічні територіальні проблеми

І. Кількісні характеристики ТЕЕП

1а – одиночна проблема
1б – множинна проблема
1б1 – комплексна
1б2 – некомплексна

ІІІ. Відношення ТЕЕП з іншими яви-
щами і процесами
3а – детермінована проблема
3а1 – детермінована стандартна
3а2 – детермінована нестандартна
3б – стохастична проблема
3б1 – стохастична стандартна
3б2 –стохастична нестандарстна

ІІ. Поведінка ТЕЕП в часі
2а – статистична проблема
2а1 – складена
2б – динамічна проблема
2б1 – складена 
2б2 – проблема в розвитку

VI. Структурні властивості ТЕЕП
4а – проста проблема
4а1 – структуризована
4а2 – неструктуризована
4б – складна проблема
4б1 – струткуризована
4б2 – неструктуризована

Але етапність формування економіко-екологічних проблем супроводжується 
не лише еволюцією взаємних зв’язків і відношень між головними складовими 
складно структуризованої територіальної системи населення – господарство – 
природне середовище. Паралельно розвивається процес просторового розвитку 
ТЕЕП, утворення різнорівневих, ієрархічно підпорядкованих територіальних форм 
і сукупностей, які функціонально пов’язані між собою енергетично-речовинними 
потоками, відносинами сусідства і взаємопереходами.

На вершині ієрерхачної піраміди просторової структури ТЕЕП знаходяться 
глобальні економіко-екологічні проблеми, яким властивість глобальності 
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притаманна не лише внаслідок охоплення всієї земної поверхі, але й тоді, коли 
виявляється небезпека екологічних криз в окремих великих реґіонах планети, 
що несуть загрозу для розвитку глобальних соціально-економічних і природних 
процесів. Специфіа ТЕЕП цього рівня ієрархії полягає у високому ступені 
складності, охоплюваності великих різнорідних територій і акваторій, залежно 
від взаємодії багаточисленних, якісно різноманітних факторів.

В Західному реґіоні України реально проявили себе дві інші просторові форми 
ТЕЕП: реґіональна і локальна. В рамках реґіональної форми економіко-екологічні 
проблеми охоплюють значну територію реґіону чи весь реґіон. Зі сторони фізико-
географічних одиниць територіального поділу сюди слід віднести ТЕЕП Карпат, 
Західноукраїнського Полісся, басейну Дністра, Тиси, Прип’яті, Західного Бугу. 
Зі сторони економіко-географіного поділу – ТЕЕП Прикарпатського субрегіону 
(територіально-виробничого комплексу), Львівсько-Волинського басейну тощо.

Локальна форма ТЕЕП – це поширення економіко-екологічної проблеми на 
невеликій площі господарського вузла, одного чи кількох поблизьких населених 
пунктів і територій, що їх оточують. На заході України це найчастіше ТЕЕП 
великих міських поселень (особливо обласних центрів – Львова, Чернівців, 
Рівного та ін.) і тих невеликих міст, які виникли як центри гірничовидобувної, 
електроенергетичної, хімічної промисловості (Нововолинськ, Стебник та ін.).

Перехідною між реґіональною і локальною формами ТЕЕП є лінійно-вузлова 
форма, представлена напруженням економіко-екологічної ситуації навколо транс-
портних (особливо автошоссейних) і політранспортних магістралей, великих 
природних і штучних водотоків.

Незважаючи на те, що просторові форми ТЕЕП в тій чи іншій мірі приурочені 
до природно- чи економіко-географічних одиниць територіального поділу, 
вони лише частково збігаються з ними за просторовим обсягом і можуть бути 
як загальнорайонними, так міжрайонними і внутрішньорайонними. Незбігання 
ТЕЕП з територіальною локалізацією виробничо-господарського процесу зу-
мовлене просторовим переносом речовини та енергії, постійною дією таких 
динамічних факторів природного середовища, як повітря і вода. Інтенсивність 
ТЕЕП має добре виражену просторово-часову структуру. В просторовому аспекті 
напруження економіко-екологічної ситуації зростає в місцях концентрації багатьох 
центрів, вузлів, ліній і в результаті формує різноманітні за обсягом і змістом 
економічно-екологічні ареали.

У часовому розрізі ТЕЕП притаманні риси сезонності, повторюваності, 
циклічності, які багато в чому зумовлені ритміко-циклічним характером людської 
життєдіяльності, розвитком і протіканням природних явищ і процесів.

Реальна складність територіальних економіко-екологічних проблем, зу-
мовлена різноманітністю, неоднорідністю і непередбачуваністю поведінки 
взаємодіючих системоутворюючих факторів і компонентів. Це вимагає інтеґрації 
багатьох наукових напрямків і дисциплін з метою різнобічного охоплення ТЕЕП і 
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вироблення єдиної системи знань про неї. Успішна реалізація цього завдання буде 
сприяти чіткій координації наукових пошуків, широкому взаємопроникненню 
методів і результатів дослідження, подоланню інформаційного бар’єру між вченими 
і спеціалістами різних галузей знання, формуванню якісно нового “поняттєвого 
поля”, в якому виникають поняття, що охоплюють об’єкт дослідження в цілому.

Виділяються кілька наукових галузей, які відіграють суттєву роль в 
дослідженні ТЕЕП. Серед них географічі, економічні, соціологічні, біологічні, 
медичні, юридичні, інженерно-технічні і математичні дисципліни. 

Кожна наука має вивчати окремий аспект територіальної економіко-
екологічної проблеми в чітко визначеному, найбільш продуктивному для 
себе інтервалі наукової абстракції, виходячи зі своїх традицій, поняттєво-
термінологічного апарату, методів і прийомів дослідження. Але результати цих 
досліджень, теоретичні і практичні висновки і пропозиції внутрішньої логіки 
конкретнонаукового пошуку мають бути “підготовлені” до широкого сприйняття 
всією сферою сучасного наукового знання, до залучення в синтезовані наукові 
напрямки, ідеї і теорії. 

Отже, головне в механізмі дослідження ТЕЕП – це організаційна, теоретико-
концептуальна і поняттєво-термінологічна координація і кооперація міждисцип-
лінарного вивчення, пошуки ефективних форм інтеграції і методів наукового 
спілкування.

Функцію кожної науки в цій координованій системі попередньо і в самій 
формі можна виразити таким чином.

Географічні науки: розробка загальної концепції територіальних економіко-
екологічних проблем, теоретичних і методичних основ їх дослідження і 
моделювання, вивчення закономірностей і принципових особливостей механізму 
виникнення ТЕЕПС, їх трансформації в ТЕЕП, розв’язання останніх у тісному 
зв’язку з формуванням ТПК, систем розселення, їхній вплив на функціонування і 
тенденції розвитку ландшафтних комплексів і природних компонентів, створення 
теоретико-концептуальних основ економіко-екологічного районування, методик 
розробки генеральних схем оптимального взаєморозвитку господарства, 
населення і природного середовища реґіону.

Економічні науки: дослідження механізму відновлення суспільного продукту 
в умовах розвитку ТЕЕП, розроблення економічних оцінок впливу суспільства 
на довкілля, визначення ефективності інвестицій у природоохоронні заходи 
і реалізацію природоохоронних завдань, розроблення методики визначення 
економічних збитків від виникнення ТЕЕП, конструювання економіко-
організаційних принципів і методів управління розвязання ТЕЕП в реґіоні.

Соціологічні науки: вивчення проблем взаємодії людських індивідів, груп 
людей (трудових колективів, жителів населених пунктів, мігрантів, рекреантів 
тощо) з природним середовищем конкретних територій, вивчення “соціальних” 
збитків внаслідок погіршення економіко-екологічної ситуації.
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Медичні науки: вивчення проблем взаємодії організму і специфічних умов 
території зі складною економіко-екологічною ситуацією та зумовлених нею 
захворювань і фізіолого-генетичних змін.

Інженерно-технічні науки: дослідження проблем “екологізації” техніки і 
технологіїї виробництва (промислового, будівельного, сільськогосподарського, 
транспортного), інженерно-технічних проектів і рішень, структурної перебудови 
технологічних процесів відповідно до природних і економіко-географічних 
особливостей окремих територій.

Юридичні науки: вивчення проблем правового забезпечення процесу 
розв’язання ТЕЕП, удосконалення норм правового регулювання природокористу-
вання і охорони довкілля в реґіоні.

Математичні науки: розроблення принципів і загальних схем власне 
математичного і логіко-математичного моделювання механізму виникнення, 
функціонування і усунення ТЕЕП, застосування теоретико-ймовірнісного підходу 
в процесі наукового вивчення ТЕЕП.

Залежно від дослідницьких функцій і їхньої ролі у вивченні ТЕЕП ці наукові 
дисципліни об’єднуються в дві великі групи. До першої групи слід віднести ті 
дисципліни, які безпосередньо вивчають економіко-екологічну проблематику, 
конкретні ТЕЕП територій і районів різних ранґів (географія, економіка, соціологія, 
біологія, медицина), до другої – науки, що виконують функцію методологічного, 
методичного, правового забезпечення процесу цього вивчення (математика, 
юриспруденція і т. п.).

Уже відзначалося особливе значення географії в міждисциплінарному 
комплексі наук, що вивчають територіальні проблеми взаємодії людського 
суспільства і природи, виключну важливість застосування її наукового потенціалу, 
засобів і методів для конструктивного вирішення цих проблем. Слід додати, що це 
значення сучасної географії зумовлене її широкими інтеграційними можливостями, 
тісними зв’язками з іншими природними, суспільними і технічними науками. 
При вивченні конкретних ТЕЕП географічні дисципліни тісно координуються 
з економікою, соціологією, філософією й іншими галузями знань. Об’єднавчим 
“містком” є економічна географія. З іншого боку, географія (через фізичну 
географію) має тісний зв’язок з біологією, медициною, геологією і т. п. Таким 
чином, географічна наука і завдяки традиціям (проблема взаємодії господарства 
і природного середовища є традиційною областю її вивчення), і завдяки методам 
(просторовий, комплексний), і за своєю організаційно-координуючою функцєю 
займає центральне місце в міждисциплінарному вивченні ТЕЕП, є лідером цього 
вивчення.

Суттєвим чином в організації комплексного дослідження ТЕЕП є наявність в 
окремих реґіонах країни науково-інституціональної інфраструктури – академічних 
і галузевих НДІ, науково-інформаційних центрів, що володіють достатньою 
кількістю “екологічно” підготовлених кадрів і відповідною матеріальною базою. 
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Все це створює сприятливі умови для створення в наш час цільових науково-
виробничих (НВО) і навчально-науково-виробничих (УНВО) реґіональних і 
локальних об’єднань, що мають вивчати і усувати територіальні економіко-
екологічні проблеми.

На наш погляд, організаційні проблеми в таких галузевих НВО повинні 
вирішувати відповідні відділи академічних і галузевих інститутів (наприклад, 
відділ, економіко-екологічних проблем Львівського Інституту регіональних 
досліджень) і проблемні економіко-екологічні групи та лабораторії, необхідність 
створення яких давно назріла на географічних факультетах вузів.

Науково-організаційна програма економіко-екологічних НВО (лабораторії, 
групи) на перших етапах повинна містити:

1) координацію фундаментальних і прикладних досілджень економіко-
екологічної проблематики в певному реґіону;

2) створення інформаційного банку даних про природні умови і ресурси 
реґіону, стан і перспективи їх дослідження у господарстві, діяльності і потребах 
населення;

3) вивчення механізму взаємодії виробництва, населення і природного 
середовища в умовах порушення екологічної рівноваги, створення моделей цієї 
взаємодії;

4) обґрунтування науково-методичних положень і принципів, створення 
цільових територіальних економіко-екологічних програм. Такі програми являють 
собою систему науково обґрунтованих заходів з раціонального використання 
і охорони довкілля, оптимізації взаємодії соціальних, економічних і природних 
процесів певних реґіонів у відповідні терміни. Доцільність цих програм 
продиктована в першу чергу необхідністю участі багатьох галузей наукового 
знання, господарства, міністерств, відомств і організацій у розв’язанні ТЕЕП, 
подоланні вузькогалузевих, відомчих тенденцій, намаганням обмежитися 
частковими екологічними заходами.

Економіко-екологічні програми повинні бути спрямовані на досягнення цілої 
системи цілей, яка містить набір суспільних вимог та інтересів, в якій співіснують 
складні підсистеми господаського комплексу з умовами і ресурсами природного 
довкілля, програмується оптимальний екологічний ефект функціонування 
виробничо-господарського механізму реґіону. В той же час тут враховується 
специфіка природних умов, наявність трудових ресурсів, історичні й національні 
традиції, рівень соціально-економічного розвитку і ступінь перетворення довкілля 
конкретних територій.

Всестороннє вивчення економіко-екологічних проблем окремих регіонів 
України актуальне не лише у внутрішньореґіональному, але також в загально-
державному і міжнародному масштабах. Це зумовлюється своєрідністю геогра-
фічного положення економіко-екологічних процесів. Наприклад, Західний реґіон 
України має тісні сусідські відносини з Білорусією, Молдовою, Польщею, Чехією, 
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Словаччиною, Угорщиною. Існує прямий вихід в ці країни і країни рік Дністра, 
Західного Бугу, Прип’яті, Тиси, Пруту. Територією проходить важлива серединна 
частина Карпатських гір, головний Європейський вододіл, тут беруть початок 
багато річкових систем. Усе це потребує організації міжнародного, реґіонального 
співробітництва у справі наукового вивчення і комплексного, в тому числі з 
допомогою програмно-цільового підходу, конструктивного розв’язання ТЕЕП. 

Розроблення цільових комплексних програм вирішення 
територіальних економіко-екологічних проблем*1

Поняття територіальної економіко-екологічної проблеми і ситуації. 
Територіальні економіко-екологічні проблеми (ТЕЕП) – це наукове відображення 
відповідних економіко-екологічних проблемних ситуацій. Своєю чергою, 
територіальні економіко-екологічні проблемні ситуації (ТЕЕПС) є однією із форм 
економіко-екологічних ситуацій загалом. В останніх проявляється конкретний 
стан навколишнього природного середовища, викликаний його взаємодією з 
певною територіальною системою продуктивних сил. Зв’язки, які скеровані від 
суспільної до природної територіальної системи є прямими, а зв’язки від природної 
системи до територіальної системи продуктивних сил, які характеризують тип 
територіальної економіко-екологічної ситуації, – зворотними.

Таким чином, ТЕЕП відображають певні зміни природних передумов 
розвитку і функціонування просторових соціально-економічних систем, які 
викликанні активним впливом продуктивних сил на навколишнє довкілля і 
стійким чи спорадичним зворотним впливом природних систем (їх компонентів) 
на виробниче і невиробниче середовище діяльності. Вони проявляються у 
загальному зниженні природно-ресурсного потенціалу території, активізації 
стихійних природних процесів і явищ у погіршенні природних умов життя, 
праці і відпочинку населення. Відповідні територіальним економіко-екологічним 
проблемам ТЕЕПС проявляються у забрудненні навколишнього середовища не 
лише у гранично допустимих (і вище їхніх) нормах, але й нижче цих норм.

Виділяються дві геопросторові форми ТЕЕПС і ТЕЕП – регіональна і локальна. 
Своєю чергою, за ступенем гостроти ТЕЕПС і ТЕЕП існують у чотирьох видах: 
слабкому, загостреному, гострому і критичному.

Слабко виражена ТЕЕПС проявляється у незначному чи спорадичному 
забрудненні середовища, що мало відрізняє її від нормального стану. Загострена 

* Друкується за: Шаблий О. И. Научно-методические основы разработки целевой комплексной 
программы решения территориальных экономико-екологических проблем / О. И. Шаблий, 
М. З. Мальский // Роль географической науки в разработке и реализации комплексных программ / 
отв. ред. А. И. Чистобаев. – Ленинград: Изд. ГО СССР, 1985. – С. 100–111 (переклад з рос. 
М. Г. Пелех).
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ТЕЕПС виникає у тих випадках, коли внаслідок активного антропогенного впливу 
на навколишнє середовище її умови стають не відповідними до окремих видів 
господарської діяльності. Індикаційним показником такої ситуації є забруднення 
середовища у розмірах менших, ніж гранично допустимі норми, але й близьких до 
них. Гостра ТЕЕПС виникає тоді, коли змінене природне середовище перешкоджає 
розвитку і функціонуванню не окремого виду, а типові господарської діяльності, 
який склався історично. Забруднення середовища при цьому – на рівні гранично 
допустимих концентрацій шкідливих речовин. Нарешті, критична ТЕЕПС 
з’являється у тому випадку, коли навколишнє середовище не здатне витримати 
забруднений тиск соціально-економічного фактору і починає суттєво змінювати 
свою якість. Це проявляється у перевищенні в декілька разів гранично допустимих 
норм концентрації речовин, які забруднюють середовище. Криза великих міст є 
значною мірою результатом існування критичних ТЕЕПС.

Урахування ступеня гостроти ТЕЕПС необхідне при їх усуненні, а гострота 
ТЕЕП – при їх плановому вирішенні. Першочерговим у вирішенні конкретних 
ТЕЕП є дослідження механізму її виникнення [4]. Важливим засобом усунення 
загострених, гострих і критичних ТЕЕПС і проблем, які їм відповідають, є 
створення і реалізація цільових комплексних програм (ЦКП).

Особливості програмно-цільового вирішення ТЕЕП. Розгляд ТЕЕП з 
програмно-цільових позицій вимагає конструювання цільової комплексної 
територіальної економіко-екологічної програми. Остання є собою системою 
науково обґрунтованих і пов’язаних з ресурсами, часовими термінами і 
виконавцями планових заходів (науково-дослідницьких, економічних, органі-
заційних, правових і т. д.), які спрямовані на ефективне вирішення проблем 
раціонального споживання природно-ресурсного потенціалу, збереження високої 
якості навколишнього середовища. У рамках такої програми, на основі врахування 
специфіки природних умов території, історичних і національних традицій, рівня 
соціально-економічного розвитку регіону і ступеня перетворення його природного 
середовища досягається тісна зв’язка цілей соціально-економічного розвитку 
із завданнями ефективної охорони навколишнього середовища, оптимального 
поєднання галузевих і територіальних інтересів, реалізація міжгалузевого підходу 
до раціонального використання і відтворення природних ресурсів, комплексного 
вирішення головних проблем природокористування, втілення найповніших 
досягнень науково-технічного прогресу в ділянці підвищення ефективності 
без врахування і ліквідації відходів виробництва, створення маловідходних і 
безвідходних технологічних процесів.

У процесі розробки територіальних економіко-екологічних цільових 
комплексних програм необхідно враховувати і довгочасні тенденції зміни 
навколишнього природного середовища внаслідок інтенсивного розвитку госпо-
дарського комплексу, специфіку зворотного впливу видозміненої природи на 
виробництво і людину. При цьому ЦКП, концентруючись на найбільш складних і 
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актуальних ТЕЕП, не повинні дублювати інші, що реалізуються на цій території 
природоохоронні і природовідновлюванні заходи. До певної міри економіко-
екологічні програми реалізуються на загальному “фоні” територіальних 
комплексних схем охорони природи, тобто є наступним за конструюванням цих 
схем важливим кроком у передплановому дослідженні, багато у чому поглиблюючи 
розробку тих проблем і питань, вирішення яких у рамках територіальних схем 
взагалі неможливе чи неефективне.

Комплекс об’єктивних умов, при яких виникає потреба програмного вирі-
шення важливих ТЕЕП регіону зводиться до наступного: по-перше, економіко-
екологічні проблеми є міжгалузевими, міждисциплінарними; по-друге, ареали 
впливу важливих ТЕЕП природокористування, як правило, не збігаються з 
мережею адміністративного районування території; по-третє, часовий інтервал 
програмного вирішення економіко-екологічних проблем природокористування не 
завжди вписується у рамки середньотермінових і довготермінових планів розвитку 
господарського комплексу території; по-четверте, існуюча система управління 
природокористуванням слабо забезпечує тісний взаємозв’язок і узгодженість 
дій окремих служб і організацій з вивчення і вирішення ТЕЕП. У цьому випадку 
розробка цільової програми дозволить пов’язувати галузеві і відомчі цілі та 
проекти з інтересами розвитку території, також координувати дії контрольно-
спостережних служб щодо стану навколишнього середовища у регіоні, а на стадії 
реалізації з повною силою використовувати економічні важелі удосконалення 
природокористування.

Структура і головні етапи розробки цільової комплексної економіко-
екологічної програми. Для зручності розробки і управління ЦКП необхідно 
розглянути її структуру у декількох пов’язаних між собою аспектах – функціональ-
ному, технологічному, просторовому і часовому.

Функціональну структуру ЦКП утворюють п’ять послідовних блоків, які 
відображають у загальному вигляді алгоритм розробки програми:

1) блок функціональних цілей (головна ціль і підцілі) програми, досягення 
яких забезпечує вирішення головних ТЕЕП і веде до створення стійкої рівноваги 
між динамікою господарського комплексу, ресурсами і можливостями природного 
середовища території;

2) блок завдань програми, що являє собою сукупність взаємопов’язаних 
способів досягнення функціональних цілей;

3) блок природоохоронних і природовідновлювальних заходів програми, що 
сумісно проводяться у планово встановлені терміни конкретними виконавцями і 
строго відповідають природно-географічним умовам території;

4) ресурсний блок, що виступає економічною основою реалізації програмних 
заходів з вирішення ТЕЕП. Він включає забезпечення заходів не лише матеріально-
технічними, фінансовими засобами, але й визначає потребу в трудових ресурсах і 
кваліфікованих спеціалістах;
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5) організаційно-управлінський блок, що забезпечує необхідну кількість 
і рівень виконавців, їх спільну цілеспрямовану діяльність з вирішення 
територіальної економіко-екологічної проблеми, а також необхідну для успішної 
реалізації програми організаційно-управлінську структуру.

Технологічна структура ЦКП утворюється у результаті взаємозв’язку окремих 
складових частин-підпрограм на основі цільової або виробничо-технологічної 
спільності, що спрямовані на реалізацію певних підцілей головної мети програми. 
У найзагальнішому вигляді це, відповідно, автономні у регіональній програми 
підпрограми вирішення комплексних економіко-екологічних проблем землеко-
ристування, водокористування, лісокористування, охорони і використання 
повітряного басейну, тваринного і рослинного світу або підпрограми вирішення 
локальних ТЕЕП різного рівня просторової спільності.

Тому важливою рисою складу ЦКП є облік просторової структури ТЕЕП. 
Оскільки, найважливіші заходи програми мають охоплювати всю територію 
прояву економіко-екологічних проблем, вважається доцільним у ролі головного 
територіального об’єкту програмно-цільового планування вважати економіко-
екологічний район. Економіко-екологічний район – це просторово цілісна частина 
економіко-екологічної системи країни, що являє собою відносно велика територія 
активної взаємодії господарства і навколишнього середовища, має єдиний, 
зумовлений особливостями історичного освоєння природних умов і ресурсів 
генетичний тип економіко-екологічних проблем.

З метою посилення адресних прив’язок завдань і забезпечення діючого 
контролю за процесом виконання програми в різних пунктах регіону, необхідно 
у повній мірі враховувати і конкретні територіальні підсистеми економіко-
екологічного району. Зазначимо, що питання таксономії дрібного економіко-
екологічного районування є складним і не розробленим ні у теоретичному, ні 
у методичному відношеннях. На наш погляд, компонентами територіальної 
структури економіко-екологічного району слід вважати економіко-екологічний 
пункт, вузол, підрайон. Економіко-екологічний пункт – це територіально непо-
дільна форма просторового зосередження комплексу ТЕЕП, яка зумовлена 
функціонуванням великого промислового підприємства, населеного пункту тощо. 
Декілька економіко-екологічних пунктів, що розміщенні на компактній території 
і тісно пов’язані між собою спільним використанням природних ресурсів і 
забрудненням природного середовища, утворюють економіко-екологічний 
вузол. Основою для виділення економіко-екологічного підрайону, який об’єднує 
декілька сусідніх вузлів і пунктів, служить тип економіко-екологічного процесу 
(промислово-екологічний, агроекологічний, селітебно-екологічний та ін.), зумов-
лений виробничою специфікою, конкретними природними умовами території і 
визначаючий характер та особливості економіко-екологічної ситуації.

Часова структура цільової комплексної економіко-екологічної програми 
відображає етапність її розробки і реалізації. У цьому відношенні ЦКП складається 
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з трьох автономних підпрограм – науково-дослідної, проектно-планувальної і 
виробничо-економічної (реалізаційної). Ці підпрограми, відрізняються між собою 
тривалістю реалізації, функціями органів і затратами ресурсів, взаємодіють 
на підставі певного часового пріоритету одних груп перед іншими (науково-
дослідних перед проектними, проектних перед реалізаційними і т. д.), але можуть 
деякий час здійснюватись у рамках регіону і одночасно.

Часова структура програми загалом достатньо відображає головні етапи її 
розробки і реалізації.

Перший етап – науково-дослідний, у процесі якого проводиться комплексне 
географічне вивчення природних умов і ресурсів території, особливостей 
розвитку, галузевої і територіальної структури господарського комплексу, їхніх 
тісних взаємозв’язків, тенденцій зміни навколишнього середовища, формуються, 
всесторонньо аналізуються і ранжируються головні економіко-екологічні проб-
леми. На цьому етапі необхідно отримати найбільш повну інформацію про 
характер і форми взаємодії виробництва і природного середовища у регіоні.

Другий етап – власне розробка програми (складання проекту програми), 
що є сукупністю послідовно-паралельних операцій: а) формування комплексу 
програмних цілей, у якому міститься набір суспільних вимог та інтересів, 
пов’язуються масштаби підсистем народного господарства, які безперервно 
розвиваються, з ресурсами природного середовища, задається оптимальний 
“екологічний ефект” функціонування виробничо-господарського механізму 
регіону. Комплекс цілей регіональної економіко-екологічної програми можна 
зобразити у вигляді ієрархічної структури, яку моделює граф “дерево цілей”1. 
Він адекватно відображає їхній внутрішній взаємозв’язок, логічну послідовність 
і субординацію, дозволяє узгодити підцілі не лише в якісному відношенні, але 
й в оцінці відносної важливості і їхньої значимості. При цьому окремі “кущі” 
цілей успішно моделюють відповідні часткові економіко-екологічні проблеми 
(наприклад, землекористування, водопостачання, лісопостачання), чи сукупність 
цих проблем на різних рівнях таксономічної ієрархії економіко-екологічного 
району; б) аналіз концепції вирішення економіко-екологічних проблем, 
формування варіантів програми, вибору найбільш ефективного, що відповідає 
умовам і цілям соціально-економічного розвитку території; в) визначення 
сукупності конкретних завдань, вирішення яких забезпечує досягнення головної 
мети і розробки системи забезпечувальних заходів; г) розробки системи 
ресурсного забезпечення кожного заходу, який проводиться; д) визначення 
оптимальної організаційної структури управління реалізацією програми.

Третій етап – безпосередня (виробничо-економічна) реалізація програми, її 
коректування і контроль за виконанням запрограмованих заходів.

1 Загальні принципи і вимоги, які ставляться до побудови графа-дерева цілей такої програми 
висвітлені у статті [3].
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Наукове забезпечення ЦКП. Система наукового забезпечення, від якої загалом 
залежать ефективність розробки і практичної реалізації економіко-екологічної 
цільової комплексної програми, – досить складна і різноманітна. Розглянемо 
лише деякі аспекти, тісно пов’язані з проведенням і результатами економіко-
географічних досліджень у регіоні.

Інформаційне забезпечення. Отримання достовірної вичерпної інформації про 
стан навколишнього середовища і тенденції його зміни, просторову своєрідність 
взаємозв’язку з виробничо-господарським комплексом регіону, про основні 
властивості геосистем, форм і рівнів організаційності, стійкості до різноманітних 
антропогенних впливів, пов’язують останнім часом з необхідністю організації 
екологічного моніторингу [1]. У регіональному розрізі функції моніторингу 
доцільно спрямувати на єдину регіональну автоматизовану систему збору, 
збереження і обробки економіко-екологічної інформації, у рамках якої, виходячи 
з єдиних вимог та уявлень, можливе органічне поєднання у нерозривному 
автоматизованому режимі збору первинної інформації, її передачі з допомогою 
засобів зв’язку, машинної обробки, накопичення, збереження і видачі споживачу.

Запропонована система покликана вирішувати у межах території такі 
завдання: а) безперервне спостереження з допомогою найновіших контрольно-
вимірювальних засобів і обчислювальної техніки за станом навколишнього 
середовища регіону і своєчасну фіксацію змін зумовлених переважно дією 
антропогенного фактору; б) збір, обробка, збереження і видача економіко-
екологічної інформації різним категоріям споживачів; в) аналіз отриманої 
інформації і комплексна оцінка економіко-екологічної ситуації у регіоні, реальний 
прогноз близьких і віддаленіших тенденцій і результатів зміни процесів у 
природних геосистемах; г) виявлення і термінове сповіщення державних органів 
про перевищення критичних параметрів стану навколишнього середовища регіону, 
катастрофічних змін і стихійних явищ; д) забезпечення надійного контролю за 
рівнем забруднення природного середовища, споживанням природних ресурсів, 
ефективністю заходів комплексної програми з рішення ТЕЕП, регулювання і 
планування природокористування у регіоні.

Практичне створення такої системи пов’язано з вирішенням двох проблем: 
по-перше, з необхідністю наукового обґрунтування розміщення розгалуженої 
мережі пунктів і станцій спостереження за станом навколишнього середовища 
регіону; по-друге, з пошуком найбільш оптимальної і загальнодоступної форми 
збереження і обробки отримання інформації.

У вирішення першої проблеми дуже важливим є строго диференційований 
стосовно окремих типів і рангів природних і природно-господарських систем, 
таксонів економіко-екологічного районування комплексний географічний підхід. 
Одна його сторона отримала принципово правильне твердження про те, що 
створення системи станцій моніторингу потребує проведення попереднього 
аналізу морфологічної структури ландшафтів, їхньої типології, комплексного 
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фізико-географічного районування. Друга проявляється у необхідності такого 
ж попереднього аналізу просторової структури господарського комплексу, 
економіко-географічного та економіко-екологічного районування території. Облік 
цих складових комплексного географічного підходу до вибору місцезнаходження 
станцій і пунктів спостереження дозволить у найбільш повній мірі відобразити 
характер і динаміку головних факторів, які вказують на негативний вплив стану 
природного середовища, охоплюють основні типи природних геосистем, місце 
концентрації виробництва у межах регіону.

У Львівсько-Волинському вугільному басейні, на прикладі якого ми дослідили 
програму розробки ЦКП, доцільно, наприклад, створити велику регіональну 
станцію моніторингу, яка включає три комплекси – спостережувальний, 
лабораторно-аналітичний і допоміжний, що контролює діяльність всіх інших 
підрозділів організаційної структури моніторингу і обробляє дані аеровізуальних 
спостережень і космічної теледетекції. В основних таксономічних одиницях 
економіко-екологічного районування території регіону – економіко-екологічних 
підрайонів необхідно створити локальні станції моніторингу, які отримують 
інформацію і координують роботу стаціонарних пунктів і пікетів спостереження 
маршрутних пересувних лабораторій, напівстаціонарів. Дуже важливо органі-
зувати роботу цих станцій таким чином, щоб кожен орган певного рівня 
моніторингу у регіоні (регіонального, локального) був “здатний узагальнити 
первинну інформацію, дати оперативну оцінку стану середовища і рекомендації з 
її захисту в своєму територіальному масштабі” [1].

Вирішенням другої проблеми є створення у рамках регіону найбільш 
перспективної, гнучкої і ефективної форми системної організації інформації 
моніторингу – регіонального банку даних (РБД), який може бути представлений у 
вигляді складної геоінформаційної системи, реалізованої на ЕОМ і скерованої на 
вирішення конкретного типу географічних завдань.

У РБД повинні міститися: а) дані про геосистеми регіону, параметри їх 
стійкості до антропогенного впливу, ступеня зміни і забруднення; б) дані про 
інтенсивність і напрямки використання природних умов і ресурсів території, 
характер і потужності джерел забруднення навколишнього середовища, об’єми 
надходження шкідливих речовин, демографічну, технічну і технологічну 
специфіку ТПК регіону; в) карти, аеро- і космічні знімки території, які введені у 
пам’ять ЕОМ; г) каталоги, словники, довідники, коефіцієнти, нормативи; д) дані 
про користувачів РБД; е) бібліотека сервісних програм.

У комплектуванні автоматизованого РБД трапляються серйозні труднощі 
щодо вхідної інформації. Як зазначають Ю. Г. Симонов і Г. І. Барвинь [2] 
формування РБД потребує територіально-галузевого підходу для збирання і 
зберігання економіко-екологічної інформації. Тобто галузева структура даних 
повинна підпорядковуватись територіальному принципові їх організації. При 
вирішенні проблем територіального характеру галузева розрізненість первинного 
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матеріалу перешкоджає створенню цілісної уяви про територіальний об’єкт і його 
просторову специфіку, призводить до перевитрат обсягів пам’яті (багатократне 
дублювання даних) і, відповідно, до збільшення зберігання інформації.

Не викликає сумніву той факт, що найважливішою проблемою в організації 
регіональної автоматизованої системи збору, обробки і зберігання економіко-
екологічної інформації є питання про можливості і шляхи її практичного 
створення. На перший погляд складність реалізації цієї задачі значно зменшується, 
якщо у процесі конструювання системи спиратись на інформаційну і науково-
інституційну інфраструктуру регіону.

Картографічне забезпечення. Картографічне моделювання економіко-еколо-
гічних проблем територіальних утворень різноманітних таксономічних рівнів 
скероване на змістовне вивчення просторових особливостей процесу і результатів 
взаємодії природно-господарської системи з природним середовищем конкретної 
території. З допомогою картографічного методу можна наглядно представити 
локалізацію економіко-екологічних явищ, їх територіальні взаємовідношення і 
взаємозв’язки, встановити просторові закономірності і тенденції розвитку тих 
явищ, їх причинні залежності.

Цілком очевидно, що відобразити різноманітність і різноплановість цих 
завдань при вирішенні економіко-екологічних проблем з метою раціонального 
використання, збереження і оптимізації навколишнього середовища, можливе 
лише шляхом реалізації принципів тематичного системного картографування, 
тобто створення серії взаємопов’язаних і взаємодоповнювальних одна одну (карт) 
атласу.

Основу цієї серії карт складають карти економіко-екологічних проблем 
землекористування, водокористування, лісокористування, використання і 
охорони повітряного басейну, рослинного і тваринного світу, а також комплексна 
карта економіко-екологічної ситуації та інтегрального економіко-екологічного 
районування території. Якщо перші з них відображають ступінь інтенсивного 
впливу господарського комплексу на окремі компоненти природного середовища, 
характеризують територіальні особливості їх зміни і ареали забруднення, систему 
необхідних заходів з охорони і відтворення природних ресурсів, то на комплексній 
карті головними одиницями картографування виступають інтегральні утворення – 
економіко-екологічні пункти, вузли, підрайони і райони, які об’єднуються у 
відповідні типологічні групи (за ступенем гостроти економіко-екологічної 
ситуації). Типологічні відмінності, форма і ступінь територіального зосередження 
перерахованих вище таксономічних одиниць економіко-екологічного районування 
лежать в основі просторової диференціації зображених на карті заходів з охорони 
та відновлення природного середовища (будівництво очисних споруд, відновлення 
порушених екосистем, оптимізація просторової структури ТПК та ін.). 

Важливу роль в атласі виконують карти прийняття рішень з попередження 
і ліквідації конкретних ситуацій, які виникли у системі природокористування 
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(рекомендаційні карти) і стратегій управління економіко-екологічними процесами, 
а також карти ефективності заходів, які проводяться із зменшення негативного 
впливу виробничого процесу на стан природного середовища. 

Завершальною у серії карт ТЕЕП природокористування є карта економіко-
екологічного моніторингу, яка дає уявлення про функції і зони спостереження 
регіональних і локальних станцій моніторингу, просторової локалізації пікетів 
спостереження і маршрутів пересувних лабораторій контролю якості середовища.

Запропонована картографічна модель ТЕЕП природокористування (у систе-
му карт можуть бути включенні й інші карти залежні від гостроти прояву і 
складності ТЕЕП) є важливим елементом наукового забезпечення регіональних 
цільових комплексних програм оптимального вирішення територіальних 
економіко-екологічних проблем. Виходячи з загального сюжету і стратегії 
атласу, забезпечується єдина картографічна основа розробки і реалізації ЦКП, 
проведення науково-технічних, економічних і адміністративно-правових заходів, 
що спрямованні на раціональне споживання, зберігання і відтворення природного 
середовища території.

Організаційно-планове забезпечення. Реалізація ЦКП передбачає участь у 
ній колективів багатьох підприємств і організацій, вузів, академічних і галузевих 
науково-дослідних інститутів, які об’єднані єдністю цілей, концентрацією 
матеріально-технічних, фінансових і трудових ресурсів для вирішення найважли-
віших ТЕЕП. Оскільки цільова програма за своєю сутністю є міжгалузевою 
і не входить у сферу одного відомства, доцільно запропонувати два можливі 
варіанти удосконалення організаційної структури і методів керування цією 
програмою: а) створення цільового органу керування організацією регіональної 
економіко-екологічної програми, який з її завершенням закінчить своє існування; 
б) адресний “розклад” конкретних заходів програми за вже існуючими ступенями 
організаційної структури керування господарством і природокористуванням у 
регіоні, їхня тісна міжвідомча координація під загальним контролем головного 
координатора. 

Якщо, у першому випадку створення нового органу керування пов’язане з 
певними, часто великими витратами, то в іншому роль такого координатора може 
виконувати діюче на суспільних початках регіональне-економіко-екологічне 
науково-виробниче об’єднання (НВО), яке не порушує виробничо-господарську 
структуру і відомчу підпорядкованість підприємств і закладів, що входять в його 
склад. Воно забезпечує системне втілення програмно-цільового методу в управлінні 
природокористуванням, служить інструментом усунення відомчих і місцевих 
тенденцій, об’єднує наукові і виробничі сили регіону для комплексного вирішення 
першочергових ТЕЕП на основі найновіших досягнень науки і техніки, регулює 
і контролює хід виконання програми. У рамках такого НВО досягається висока 
динамічність управління, розподілу ресурсів, існує можливість “міграції функції” 
координатора за етапами виконання цільової економіко-екологічної програми 
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від одного “лідера” до іншого, що великою мірою підвищує відповідальність, 
дисципліну і ефективність заходів, які проводяться.
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Географія природокористування 

Природні властивості території*1

Властивості території – це характерні особливості, що відрізняють її 
від сусідніх чи просторово віддалених частин земної поверхні. Передусім 
сюди належать природні, суспільні, а також так звані просторові властивості 
(протяжність, площа тощо).

До природних властивостей відносяться передусім природні умови, харак-
терні риси природного довкілля, природні ресурси і ємкість території.

Звичайно, природні умови (ПУ) території досліджує фізична географія 
покомпонентно і системно. Тобто вона вивчає рельєф території, її геологічну 
будову, й особливо вплив геологічної будови на процеси рельєфоутворення, 
клімат, внутрішні води, рослинний і тваринний світ, ґрунт у їхньому просторовому 
поширенні і взаємозв’язках. Так виникає поняття ландшафту території, його 
морфологічної структури. Для СГ природні умови – це не лише матеріальні 
компоненти земної поверхні. Це і їхні кількісні та якісні характеристики. 
Наприклад, пересіченість рельєфу, низовинність чи височинність території, 
її зволоженість, кількість гумусу у грунтах та ін. Це також і природні процеси, 
які відбуваються під впливом глобальних і регіональних чинників. Наприклад, 
ерозійні процеси залежать від кількості опадів, їхнього розподілу за сезонами, 
покритості території рослинністю, характеру приповерхневих порід та ін.

* Друкується за: Шаблій О. І. Властивості території / О. І. Шаблій // Основи загальної суспільної 
географії. Підручник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – С. 153–165.
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Отже, можна зробити таке визначення природних умов: це ті компоненти 
(елементи, складові) земної поверхні, їхні характерні риси, а також природні 
процеси, які прямо й опосередковано впливають на життєдіяльність суспільства, 
але не беруть участі у виробництві сировини, палива (енергії) чи продовольства.

Найкраще пов’язувати поняття ПУ з поняттями природного довкілля (ПД), 
його якістю. Саме поняття ПД виникло порівняно недавно (десь у 60-х роках 
XX ст.), коли виникли реальні контури глобальної екологічної кризи (кризи 
довкілля). Суть цієї кризи полягає в тому, що земна природа втрачає свої функції 
самовідновлення, й особливо самоочищення, внаслідок її інтенсивної зміни під 
впливом суспільного виробництва. Виникають незворотні деструктивні процеси 
на глобальному рівні, що призведе, врешті, до загибелі всього живого, в тому 
числі і людини як біологічного виду.

Тому, коли говорять про якість довкілля певної території, то мають на 
увазі передусім її характеристики стосовно життя в цілому, й особливо щодо 
життєдіяльності людини як біологічної істоти, життєдіяльності популяцій 
живих організмів. Якість довкілля може визначатися кількістю. Для цього 
існують критичні (граничні) норми перевищення концентрації у довкіллі певних 
шкідливих елементів (вони називаються інгредієнтами). Наприклад, гранично 
допустима концентрація вуглекислого газу чи сірчистого ангідриту у повітрі, або 
вміст важких металів у ґрунті чи воді та ін.

Природні ресурси (ПР) – це ті матеріальні елементи (компоненти) і процеси 
природи, які суспільство прямо використовує для виробництва сировини, палива-
енергії, продовольства з метою оздоровлення людей чи отримання наукової 
інформації. Раніше під час визначення цього поняття обмежувалися лише 
такими ознаками: сировина, паливо-енергія, продовольство. Тепер з огляду на 
упровадження категорії якості довкілля важливе значення має його здатність 
бути ресурсом в оздоровленні населення. Зважаючи на те, що наука є великою 
продуктивною силою, важливими для неї стали інформаційні ресурси природи 
певної території (її генофонд, пристосований до місцевих умов, природне 
розмаїття, “співжиття” видів, біонічні1 особливості окремих особин рослин чи 
тварин тощо).

Класифікація природних ресурсів. Є багато класифікацій природних 
ресурсів: природно-географічна, екологічна, економічна, комбінована, економіко-
географічна та ін.

Природно-географічна класифікація ПР. Поділ ПР на групи залежить від 
їхнього походження і перебування у тій чи іншій земній сфері – літо-, гідро-, 
атмо- чи біосфері. Наприклад, ресурси земної кори (літосфери) ще називаються 
викопними (корисні копалини), також ресурси гідросфери (водні), атмосфери 

1 Біоніка – наука про можливості використання конструктивних та інших особливостей тваринного 
або рослинного світу у створенні технічних засобів.



МЕТАТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ160

(повітряні), біосфери (рослинного, наприклад, лісові, і тваринного – рибні, 
ресурси морського і суходільного звіра) тощо.

Екологічна класифікація ПР передбачає поділ на вичерпні і невичерпні 
(рис. 4.2). Вичерпні – це ті ПР, які у процесі використання зменшуються у запасах. 
Сюди належать усі ресурси літосфери – так звані корисні копалини. Відповідно, 
вичерпні ресурси поділяються на відновлювані і невідновлювані. Зазначені ПР 
літосфери є невідновлюваними. Однак, зауважимо, рибні ресурси морів та 
океанів можуть бути відновлюваними, якщо ощадливо виловлювати рибу і дати 
можливість відновлювати її запаси.

Невичерпні природні ресурси – це ті, які у процесі використання кількісно 
(за обсягами, потенціалом) не зменшуються. Сюди належать енергетичні ресурси 
сонячної інсоляції, морського припливу і відпливу, вітрові, ядерна енергія тощо.

Рис. 4.2. Еколого-географічна класифікація природних ресурсів

Економічна класифікація передбачає поділ ПР на групи залежно від їхнього 
використання в окремих галузях господарства. Передусім, виділяються ресурси 
виробничої сфери і ресурси сфери послуг.

Ресурси виробничої сфери – промислові та сільськогосподарські. До ресурсів 
промислового сектора належать:

а) паливно-енергетичні (нафтові, газові, вугільні, торфові, водні, вітрові, 
ядерні – запаси уранових руд, сонячної енергії, гідротермальні – запаси підземних 
високотемпературних вод тощо);

б) металургійні (запаси руд чорних, кольорових і благородних металів 
або тих матеріалів, які використовуються для виплавлення металів – вапняку, 
каолінів, піску для виготовлення спеціальних видів цегли, якою обкладаються 
доменні і мартенівські печі; також коксівного вугілля і навіть водних запасів, що 
використовуються у технологічному процесі металовиробництва);
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в) ресурси хімічної сировини – агроруди – запаси фосфоритів, апатитів 
і природної сірки, з якої виробляють сірчану кислоту, що використовується 
для виготовлення мінерального добрива – суперфосфату; запаси органічного 
палива (газ, нафта, кам’яне і буре вугілля тощо), яке також використовують для 
виготовлення різних хімічних продуктів;

г) ресурси сировини для виготовлення мінеральних будівельних і конструк-
тивних матеріалів. Ці ресурси можуть бути осадового (пісок будівельний, 
скляний, формувальний, пісковики, вапняки, будівельні глини, цементна сировина, 
каоліни), неосадового, в тому числі метаморфічного походження (гнейси, граніти, 
лабрадорит, базальт тощо).

До сільськогосподарських природних ресурсів належать передусім ґрунтові 
(тут особливо цінують головну властивість ґрунтів – родючість, яка залежить 
передусім від вмісту гумусу і зволоженості); ресурси сонячного тепла, особливо 
так звана річна сума активних температур (сума середньодобових температур 
понад +10ºС); водні ресурси, особливо у місцях, які потребують зрошення 
(в Україні – це переважно степові території).

Другу велику групу становлять ресурси сфери послуг. Серед них особливу 
підгрупу становлять рекреаційні ресурси. Це ті властивості різноманітних 
ресурсів, які можна використовувати для фізичного і духовного оздоровлення 
людей. Сюди передусім належать запаси мінеральних лікувальних вод (у тому 
числі таких унікальних, як “Нафтуся” у Трускавці чи Східниці в Українських 
Карпатах), теплих морів, озерних і гірських місцевостей, лісових масивів, навіть 
атрактивних (тих, що захоплюють своєю привабливістю) краєвидів та ін. На 
основі цих ресурсів розвиваються сфери оздоровлення, відпочинку і туризму.

До цієї групи природних ресурсів відносимо також науково-інформаційні. 
Сюди належить передусім генетичний фонд території, тобто сукупність усіх 
нижчих і вищих організмів, які сформувалися на ній протягом багатьох мільйонів 
років чи впровадженні внаслідок цілеспрямованої людської діяльності. Зазначимо, 
що генофонд території складається з двох груп організмів – природного і штучного 
(“цивілізаційного”) походження. Надзвичайно важливою для науки є група 
організмів природного походження, яка несе у собі з допомогою генетичного 
коду властивості давніх умов існування і риси стійкості, саморегуляції та 
самовідтворення у сучасних природних умовах. Для сучасної динамічної 
біологічної і медичної науки надзвичайно важливий генофонд певної території.

Комбінована (матрична) класифікація ПР є поєднанням власне природної та 
економічної. Наприклад, паливно-енергетичні ресурси згруповані у такі підкласи: 
ресурси літосфери (нафта, газ, вугілля, торф, уранові руди), гідросфери (запаси 
гідроенергетичних ресурсів рік, озер і морів), атмосфери (вітрові енергоресурси), 
біосфери (запаси дров’яної деревини) тощо.

Ми запропонували нову комбіновану природно-суспільну класифікацію 
природних ресурсів, де поняття ресурсу є максимально широким (табл. 4.2). До при-
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родних ресурсів належать усі речовинні, енергетичні й інформаційні властивості 
природного довкілля, які прямо чи опосередковано можуть задовольняти життєві 
потреби людини (суспільства). Просторово вони охоплюють усі земні сфери 
(літо- , педо-, гідро-, атмо-, фіто- і зоосферу), а також Космос.

Суспільні потреби поділяються на декілька великих груп ( табл. 4.2). Серед них 
виокремлено такі: енергетичні, конструктивних матеріалів, споживчі (продовольчі 
і непродовольчі), комунікаційні, здоров’я, духовні та науково-інформаційні.

Енергетичні потреби задовольняються завдяки ресурсам літосфери. Це 
викопне паливо (вугілля, нафта, газ, горючі сланці, торф), а також уранові руди – 
для виробництва ядерної енергії. 

Серед гідроресурсів: енергоресурси рік, морів та океанів, а також 
теплоенергетичні запаси гідротермальних ресурсів (гарячі підземні води для 
обігрівання приміщень і вирощування сільськогосподарських рослин). Атмосфера 
зосереджує у собі великі енергозапаси сили вітру, а фітосфера – деревних паливних 
ресурсів і органічних решток для продукування біогазу. Нарешті, першоосновою 
усієї енергетики (крім атомної) на Землі є Сонце. Тому до уваги слід брати його 
енергетичні запаси. А також енергію космічного випромінювання (особливо для 
майбутніх потреб космонавтики).

Потреби суспільства у конструктивних матеріалах надзвичайно різнома-
нітні, починаючи від потреб у будівельних матеріалах (камінь, деревина, метал) і 
закінчуючи потребами у конструктивних матеріалах для виготовлення найменших 
приладів у машинобудуванні (пластмаси, високоякісні сплави, напівпровідники 
тощо). Природні ресурси для задоволення цієї групи потреб представлені не 
лише рудними (метали) і нерудними породами, але й тими, що використовуються 
у хімічній промисловості. Зокрема, усіма паливними ресурсами (нафта, 
газ, вугілля) для виготовлення синтетичного каучуку, пластмас тощо. Сюди 
відносимо і ті породи, які використовуються у технологічному процесі під час 
металовиробництва (вогнетривкі глини, формувальні піски, флюсові вапняки 
тощо), виробництва скла (пісок) та ін. Значні ресурси конструктивних матеріалів 
зосереджені у гідросфері (розчинені у воді метали, лід як будівельний матеріал у 
арктичних широтах, навіть технологічна вода у металургійному виробництві) і 
біосфері (деревина та ін.). “Синтетичним” конструктивним матеріалом є розчинене 
у воді золото, яке може акумулюватися з допомогою певного виду бактерій.

По суті, найважливіту групу становлять споживчі потреби, зокрема продово-
льчі (частково і непродовольчі: наприклад, потреби у предметах розкоті). Ресурси 
для задоволення цих потреб зосереджені в усіх геосферах, навіть у Космосі, 
звідки на земну поверхню потрапляє сонячне проміння як чинник фотосинтезу і 
у подальшому усіх біопродуктивних процесів. Результати цього акумульовані у 
фіто- і зоосфері. Це природні запаси продовольчих ресурсів – їстівні ягоди, плоди, 
гриби, риба, звірі, а також кормові флористичні ресурси для тваринництва. До 
непродовольчих належать ресурси хутра і шкіри, “носіями” яких є дикі звірі. 
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Суспільство постійно потребує задоволенння комунікаційних потреб. 
Природне довкілля має для цього різноманітний потенціал. Зокрема, диференціація 
земної природи (плюс Космос) на декілька сфер створює відповідні середовища 
для розвитку і функціонування декількох видів транспорту, для задоволення 
комунікаційних потреб людей: сухопутного, водного, повітряного і космічного. 
Однак, навіть біосфера, зважаючи на наявність у ній тварин, здатних до перевезення 
вантажів і людей, є основою формування в’ючного транспорту, що використовується 
в специфічних регіонах (наприклад, гірських) і до сьогодні. Зазначимо, що на 
порядку денному стоїть транспортне освоєння космічного простору.

Природне середовище має величезний потенціал для збереження здоров’я 
населення, зміцнення і розширення фізичних і духовних сил людини. Насамперед 
це природна основа рекреації (recreatio – лат. перерва, відновлення сил) і 
наявність ресурсів для цього. Великим рекреаційно-оздоровчим потенціалом 
володіє гідросфера. Зокрема, це мінеральні лікувальні води, води, насичені 
мікроелементами і катіонами, що використовуються у бальнеології, річки і 
прибережні (і не тільки) акваторії для водного туризму та спорту та ін. Такі ж 
ресурси мають літосфера (наприклад, вапнякові, гіпсові чи соляні печери), 
атмосфера (кліматичні ресурси для лікування і відпочинку в окремих місцевостях, 
наприклад, у Карпатах чи на південному березі Криму). Великі оздоровчі лікарські 
ресурси фітосфери: лікарські рослини, фітонциди лісових масивів, естетичні 
ресурси лісових та інших, покритих рослинністю, краєвидів.

У класифікації ми вперше виділяємо природні ресурси для задоволення 
духовних потреб. Це потреби в освіті, культурі, релігії, науковій інформації та ін. 
Із розвитком людства зростають потреби у цих ресурсах. Вже сьогодні можемо 
стверджувати, що саме властивості природи літо-, атмо-, гідро- та біосфери (також 
і Космосу) були і є об’єктами міфологізації, сакралізації, а також відображення у 
художніх творах. Хто не знає пісні “Стоїть гора високая”? У ній образ краєвиду 
розгортається: “попід горою гай, зелений гай густесенький”, “під гаєм в’ється 
річенька”, “долиною зеленою кудись вона біжить” тощо. Або взяти, для прикладу, 
пісні “Місяць на небі” чи “Реве та стогне Дніпр широкий”, Шевченкової поеми 
“Причинна”. У наш час зростає роль природного довкілля для проведення 
освітньо- та культурно-виховних заходів.

Нарешті, ресурси для задоволення науково-інформаційних потреб людини і 
суспільства. Їх можна розглядати як окрему групу серед ресурсів для духовних 
потреб. Бо наука є одним із сучасних видів духовної діяльності. Величезний 
підрозділ наукового знання – природничі науки – базуються на дослідженні 
властивостей і відношень усього природного довкілля. Особливу увагу слід 
звернути на біосферу, яка зосереджує носіїв інформації про видове розмаїття 
рослинного і тваринного світу – генофонд. Розшифрування структури гена людини 
і тварин на початку XXI ст. засвідчило не тільки про складність біосвіту, але й про 
його єдність.
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Економіко-географічна класифікація, розроблена акад. Максимом Паламар-
чуком. За цією класифікацією усі ПР поділяються на дві групи:

– міжрайонного;
– внутрішньорайонного значення.
Відповідно, кожна група складається з двох частин. Зокрема ресурси між-

районного значення поділяються на ті, що:
– суттєво впливають на структуру комплексу регіону і дають масову продук-

цію для вивезення в інші райони (наприклад, це залізорудні ресурси Придніпров’я, 
лісові ресурси Українських Карпат);

– мало впливають на галузеву структуру комплексу регіону, але визначають 
його спеціалізацію у міжрайонному поділі праці (наприклад, сірчані руди Підкар-
паття).

Ресурси внутрішньорайонного значення:
– на базі яких розвиваються виробництва, що суттєво впливають на галузеву 

структуру регіону, але дають мало продукції для вивезення (наприклад, ресурси 
мінеральних будівельних матеріалів, на базі яких розвивається виробництво 
цегли, видобування піску, будівельного каменю у Західному регіоні України);

– які суттєво впливають на територіальну структуру господарства регіону 
(наприклад, у Західному регіоні – ресурси кам’яного вугілля Львівсько-Волинсь-
кого басейну).

Оцінка природних умов і ресурсів. Для раціонального використання ПР 
важлива їхня комплексна суспільно-географічна оцінка. Вона передбачає:

а) оцінку місцезнаходження ПР. Близькість до регіонів споживання підвищує 
цінність ПР. І навпаки, віддаленість – понижує за інших однакових умов;

б) оцінку освоєності території знаходження ПР. Наявність розвиненої 
інфраструктури, особливо транспортних шляхів та енергомереж, підвищує 
цінність ПР, тому що зменшуються капітальні затрати на прокладання комунікацій, 
ліній електропередач та ін.;

в) визначення знаходження певного ПР у так званому територіальному 
поєднанні природних ресурсів (ТППР). Кожне таке поєднання найчастіше пов’язане 
зі спільністю геологічного походження переважно викопних ресурсів (рідше – 
випадкового знаходження різних ПР на певній території). Прикладом може бути 
ТППР у Підкарпатті, де поряд із нафтогазовими є запаси кухонних і калійних 
солей, озокериту, природної сірки, мінеральних вод тощо. Усі вони сформувалися 
у передовій передкарпатській тектонічній западині чи на її контакті з Руською 
плитою. Особливо цінні ті ТППР, які можуть використовуватися у певному 
технологічному процесі, наприклад, металургійному (залізні і марганцеві руди 
Нижнього Подніпров’я, водні ресурси Дніпра) тощо;

г) кількісну та якісну оцінку ПР. Кількісна оцінка передбачає визначення 
їх обсягів (об’ємів, ваги), динаміки. Для викопних ресурсів вводяться поняття 
балансових і позабалансових запасів. До балансових належать запаси, які 
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відповідають промисловим кондиціям, їх економічно доцільно використовувати. 
До позабалансових – запаси, які внаслідок низького вмісту цінних компонентів 
або ускладненої технології видобування і переробки поки що недоцільно 
використовувати.

Усі запаси викопних ресурсів залежно від ступеня розвіданості родовищ, 
якості сировини й гірничотехнічних умов розробки поділяють ще на категорії 
А, В, С1 і С2. До категорії А відносять найбільш досліджені копалини, умови 
залягання яких, форму та будову рудних тіл повністю вивчено, виявлено природні 
типи і промислові сорти сировини, виділено й оконтурено безрудні та некондиційні 
ділянки всередині рудного тіла, повністю досліджено якість, технологічні 
властивості й інженерно-геологічні умови видобування сировини. В категорії В 
ці характеристики майже збігаються, за винятком того, що тут не визначено 
просторового положення кожного типу та контури безрудних і некондиційних 
ділянок усередині рудного тіла.

До категорії С1 належать запаси, про які відомо: умови залягання, форма 
і будова тіл корисних копалин, їхні природні типи, промислові сорти, якість, 
технологічні властивості й умови ведення гірничоексплуатаційних робіт. Нарешті, 
до категорії С2 належать попередньо оцінені запаси корисних копалин.

Промислові запаси викопних ресурсів визначаються як сума запасів за 
категоріями А+В+С1 без втрат, які обов’язкові під час добування мінеральної 
сировини.

Для потенційної оцінки запасів корисних копалин визначають на підставі 
урахування загальних геологічних умов так звані прогнозні запаси.

Якісна оцінка ПР передбачає вивчення їхнього видового складу, властивостей, 
які здатні задовольняти ті чи інші суспільні і людські потреби. Зокрема, вміст 
гумусу у ґрунтах є дуже важливою якісною характеристикою. За інших однакових 
умов уміст гумусу, що дорівнює 5–6%, характеризує ґрунти як високопродуктивні, 
а вміст 1–2% – як низькопродуктивні.

Повна кількісна та якісна характеристика мінеральних, земельних (у тому 
числі ґрунтових), водних, лісових та інших ресурсів називається їх кадастром. 
Для окремих територій створюються кадастри окремих мінеральних ресурсів, 
земельний, водний, лісовий та інший кадастри;

д) економічну оцінку ПР, яка передбачає визначення вартісних характеристик 
окремих ПР чи природних ресурсів регіону. Розроблено багато методик визна-
чення вартості ПР. Найчастіше визначаються витрати на пошуки, втягнення у 
виробництво, видобування, транспортування певного ресурсу і виготовлення з 
нього кінцевого продукту. Для суспільства цінні ті природні ресурси, для яких 
сума цих витрат буде меншою.

Існує так званий рентний підхід до оцінки ПР. Він випливає з того, що 
реально використовуються ПР різної якості і вартості. З огляду на дефіцит 
викопних чи земельних ресурсів доводиться використовувати і найгірші або 
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близькі до них. Тому існує підхід, що передбачає економічну оцінку за відносним 
ефектом – рентою. Вона є різницею між вартістю використання певного виду 
ПР (наприклад, залізних руд) порівняно з цим ресурсом, але найгіршої якості. Ті 
ресурси вважаються кращими й економічнішими, у процесі використання яких 
отримують більшу ренту порівняно з найгіршими;

е) оцінку можливостей комплексного і повного використання ПР. Якщо це, 
наприклад, запаси природної сірки, які наявні у вапняковій породі, то враховують 
можливості використання цієї породи у виробництві в’яжучих матеріалів, а 
глинистих порід покривного шару – для виготовлення будівельної цегли тощо.

У СГ використовують поняття реґіоналізації природних ресурсів. Виділяють 
геологічну й економіко-географічну регіоналізації. 

У геологічній регіоналізації виділяють провінції, області, райони корисних 
копалин та окремі рудні поля. Кожна з цих відмінностей має свої особливості.

Провінція корисних копалин – це велика ділянка земної кори, яка охоплює 
значну частину тектонічного регіону – платформи (наприклад, Руської) чи 
геосинклінального поясу (наприклад, поясу нової альпійської складчастості).

Область – це частина провінції, яка охоплює тектонічні структури більш 
низького порядку – антикліноріїв, синкліноріїв тощо (наприклад, гірських 
Карпат). Тут виділяються пояси і басейни корисних копалин залежно від форми 
простягання (наприклад, карпатський пояс і Львівсько-Волинський басейн).

Район корисних копалин – це частина області, яка характеризується специ-
фічними особливостями їх зосередження у межах поясу чи басейну. Нарешті, 
рудне поле становить собою групу родовищ, що об’єднані спільним походженням 
в одній геологічній структурі. Площа рудного поля порівняно невелика – від 
кількох до десятків квадратних кілометрів. Поля складаються з родовищ, а вони, 
відповідно, з тіл або ділянок.

Згідно з економіко-географічною регіоналізацією корисних копалин виді-
ляються різні форми їхнього територіального зосередження – кущі, райони і зони1.

Кущ – це поєднання двох або кількох родовищ на порівняно невеликій (близько 
1 тис. км2) території. Для нього характерна висока територіальна зосередженість 
корисних копалин.

Район – це зосередження декількох родовищ на значній території з площею 
понад 3–5 тис. км2. У його складі окремі, але не відособлені, родовища і кущі. 
Найчастіше виділяються простий, кущовий і змішаний види районів залежно від 
особливостей концентрації родовищ.

Зона – це територіальна форма геопросторового зосередження корисних 
копалин, що об’єднує їхні райони, кущі й окремі родовища. Залежно від 
якісної специфіки родовищ виділяються монокомпонентні або полікомпонентні 

1 Паламарчук М. М. Мінеральні ресурси і структура районного промислового комплексу / 
М. М. Паламарчук, І. О. Горленко. – К., 1972. – С. 75.
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кущі, райони і зони. Для прикладу можна назвати Львівсько-Волинський 
монокомпонентний район (поклади кам’яного вугілля), Передкарпатську полі-
компонентну зону (нафта, газ, озокерит, калійні та кухонні солі, самородна сірка, 
мінеральні води та ін.), Коростенський монокомпонентний кущ (граніти).

Ємність території. Важливою природною характеристикою території є 
її ємкість, як здатність уміщувати деяку кількість об’єктів певного виду –
поселенських, сільськогосподарських, промислових, рекреаційних тощо. Ємкість 
території визначають як відносну величину е:

де Dmax – максимальна (гранична) густота об’єктів, D – фактична густота 
об’єктів1.

Поняття ємкість території, хоч і є “природною” властивістю, вже певною 
мірою вважається суспільною її рисою. Ще більшою мірою “суспільним” є 
поняття освоєності території.

Економіко-екологічні проблеми природокористування          
при формуванні міжгалузевих комплексів*2

Комплексний розвиток будь-якої території передбачає передовсім найбільш 
повне і раціональне з погляду державних інтересів використання її природно-
ресурсного потенціалу. Внаслідок дії закономірностей комплексності і наближення 
виробництва до джерел сировини, енергії на базі умов і ресурсів геосередовища у 
суспільстві планомірно формуються міжгалузеві територіальні комплекси (МТК) 
та їх підсистеми.

У більшості випадків на одній і тій же території взаємодіють декілька МТК. 
Ця взаємодія здійснюється у двох формах. Перша – конкурентна взаємодія, коли 
розвиток одного комплексу, що споживає певні природні ресурси чи забруднює 
навколишнє середовище, лімітує кількісно і якісно (у тому числі погіршує 
ефективність) функціонування іншого. Наприклад, розвиток комплексу хімічної 
індустрії Передкарпаття впливає на формування рекреаційного комплексу 
цієї території (нафто- і соледобування у курортній зоні Трускавець–Східниця, 
видобування сірки у Немирові та інші випадки).

1 Алаев Э. Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь / 
Э. Б. Алаев. – М., 1983. – С. 78.

* Друкується за: Шаблий О. И. Экономико-экологические проблемы природопользования при 
формировании межотраслевых комплексов / О. И. Шаблий // Вісник Львівського університету. 
Серія географічна. – Вип. 18. – Львів, 1986. – С. 16–18 (переклад – М. Г. Пелех).
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Друга форма – комплементарна взаємодія, тобто розвиток одного комплексу 
на основі певного виду природних ресурсів стимулює розвиток іншого. Наприклад, 
формування комплексу хімічної індустрії Передкарпаття – стимулюючий фактор 
у розвитку індустріально-будівельного комплексу. Частково, при кар’єрному 
видобуванні сірчаної руди отримують велику кількість вскришної породи – 
переважно глини, яка використовується у цегляному виробництві індустріально-
будівельного комплексу. Деяким МТК притаманні обидві форми взаємодії. 

Інтенсивний розвиток одного чи декількох взаємодіючих за споживанням 
ресурсів геосередовища міжгалузевих комплексів часто призводить до виникнення 
територіальних економіко-екологічних проблемних ситуацій (ТЕЕПС) [2].

ТЕЕПС можна визначити як економіко-екологічний пояс (ЕЕП) з просторовою 
структурою, густотою, градієнтами та ін. У якості провідної просторово-функціо-
нальної ланки ЕЕП виступає ядро зародження проблемних ситуацій. Іншою 
структурною частиною є периферійна зона розміщена поблизу чи навіть, віддалена 
місцевість, на яку регулярно чи спорадично впливає ядро.

Просторове ядро ЕЕП виступає у вигляді вогнища і ареалу (для локальних 
і регіональних ТЕЕПС). Своєю чергою, периферійна зона проявляється у формі 
різноманітних ареалів (кільцевих, напівкільцевих і смугових) і ліній (вздовж 
транспортних трас і річкових артерій).

З віддаленням від ядра ЕЕП інтенсивність ТЕЕПС зменшується. У двох 
випадках ця закономірність не проявляється: 1) периферія ЕЕП однієї ТЕЕПС 
просторово накладається на територіальне ядро ЕЕП іншої ТЕЕПС; 2) периферії 
ЕЕП декількох ТЕЕПС перетинаються між собою.

Просторове накладання декількох ТЕЕПС, які виникли під впливом певних 
МТК, – це не просте поєднання. На наш погляд, при цьому повинен проявитися 
синергетичний ефект. 

Виникнення і зміна територіальних економіко-екологічних проблемних 
ситуацій, пов’язано з активним впливом людської діяльності на геосередовище 
без урахування наближених і віддалених наслідків. Тому виникла суспільна 
необхідність вирішення економіко-екологічних проблем шляхом організації 
програмно-цільових економіко-екологічних комплексів (ЕЕК).

Програмно-цільовий ЕЕК – це розгорнута у часі цільова програма вирішення 
територіальної економіко-екологічної проблеми у вигляді системи різноманітних 
галузей із застереження і ліквідації забруднення геосередовища, розширення 
відтворення природних ресурсів, покращення якості природного середовища 
і всього біосвіту. Це міжгалузевий комплекс, оскільки в його склад входять 
різноманітні галузі, пов’язанні єдиною програмою і ціллю функціонування.

Саме це дає змогу визначити територіальний економіко-екологічний 
мульти плікатор, тобто коефіцієнт (матрицю коефіцієнтів), які служать мірою 
помножуючого впливу жорсткого позитивного зворотнього зв’язку на вхідні 
величини керівної системи. 
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Знаючи характер мультиплікаційного ефекту, можна зробити цільову програму 
вирішення територіальної економіко-екологічної проблеми, призупинити і 
ліквідувати ТЕЕПС з допомогою механізму міжгалузевого економіко-екологічного 
комплексу. Організаційною формою цього комплексу може стати міжвідомче 
територіально економіко-екологічне об’єднання. 
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Проблеми раціонального використання природних ресурсів 
та охорони природного довкілля Львівської області*1

На сучасному етапі розвитку суспільства особлива увага присвячена 
проблемам раціонального використання природних ресурсів, охорони природи. 
Це пов’язане передовсім з тим, що в умовах НТР взаємозв’язки суспільства і 
природи дуже розширились, ускладнились, змінились якісно. 

В нашій країні охорона природи – це загальнонародна, державна справа, 
закон Конституції. Було прийнято ряд законів – основ законодавства про землю, 
надра, лісові ресурси, водні ресурси, ресурси тваринного світу, про охорону 
атмосферного повітря від забруднення довкілля. Організовано державний комітет 
з охорони природи який курує:

– розгляд та узгодження міністерствами і відомствами пропонованих схем 
розміщення об’єктів виробничого та іншого призначення і проектів будівництва і 
реконструкції таких об’єктів щодо дотримання вимог із запобігання забруднення 
атмосфери;

– організацію та діяльність державної системи спостереження і контролю за 
станом природного середовища, регулювання використання повітряного басейну 
міст та промислових центрів і здійснення державного контролю за джерелами його 
забруднення, розробкою і дотриманням норм граничних викидів забруднюючих 
речовин в атмосферу;

* Публікується вперше. Шаблій О. І. Проблеми раціонального використання природних ресурсів 
та охорони природного середовища Львівської області у дванадцятій п’ятирічці: текст публічної 
лекції / О. І. Шаблій. – Львів, 1986 р. (друкується із скороченням).
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Проблемі охорони природи і раціонального використання її ресурсів 
присвячений окремий одинадцятий розділ “Основних напрямків економічного і 
соціального розвитку на 1986–1990 роки і на період до 2000 року”. Разом з тим, це 
питання є наскрізним в усьому тексті “Основних напрямків...” і в тих розділах, де 
йдеться про розвиток окремих секторів суспільного виробництва (промисловість, 
сільське господарство, транспорт), і там, де розглядаються проблеми розвитку 
науки та прискорення технічного прогресу, і в дванадцятому розділі, присвяченому 
проблемі розміщення продуктивних сил.

Такий наскрізний характер проблем раціонального природокористування 
і охорони природи спричинений у першу чергу тим, що ресурсозбереження 
пов’язане з величезними абсолютними обсягами вилучення із природи речовин та 
енергії. Ось кілька прикладів:

– в 1990 р. буде видобуто 625–640 млн т. нафти, 835–850 млрд м3 газу, 780–
800 млн т. вугілля;

– передбачається зібрати 250–255 млн т. зерна, 92–95 млн т. цукрових 
буряків, 2,8–3,0 млн т. бавовни-волокна, виробити 21 млн т. м’яса (у забійній вазі).

Відомо, що усяке виробництво з іншого боку є споживанням: воно передбачає 
виробниче і невиробниче споживання. На основі видобутої мінеральної сировини 
і виробленої сільськогосподарської продукції розвивається низка виробництв 
переробної промисловості, формуються міжгалузеві комплекси – народно-
господарські і регіональні, в яких сировина та енергія рухатимуться у висхідному, 
“вертикальному” напрямку аж до одержання з них кінцевих продуктів. На цьому 
шляху і можливі втрати корисної речовини, забруднення природного середовища. 
Так, внаслідок недоліків у зберіганні, транспортуванні і переробці сільсько-
господарської продукції втрачається до 20–30 % обсягів її загального виробництва. 
Ще більший відсоток втрат при переробці лісу. Великі відходи – в металообробці.

П’ятирічка – це період дальшого формування аграрно-промислового комплексу 
і розв’язання продовольчої проблеми на основі інтенсифікації сільськогосподарсь-
кого виробництва. Іншого шляху немає.

Інтенсифікація здійснюється передусім шляхом хімізації і меліорації земле-
робства, впровадження інтенсивних технологїй. Виробництво міндобрив зросте 
в 1990 р. до 41–43 млн т. (у перерахунку на стопроцентний вміст живильних 
речовин); сільському господарству буде доставлено 30–32 млн т. Обсяг 
осушувальних робіт зросте до 3,6 млн га, зрошувальних робіт – до 3,3 млн га, 
будуть виконані культуртехнічні роботи на площі 8,3 млн га. Все це передбачає 
великомасштабне втручання у природне середовище, що, своєю чергою, вимагає 
його охорони.

Треба відзначити, що науково-технічний прогрес сприяє укрупненню 
одиничних потужностей як у видобувній, так і в переробній промисловості. 
В результаті зростає “тиск” виробництва на природу, не тільки в цілому, але і 
в окремих місцевостях і регіонах країни. Тепер, наприклад, будуються теплові 
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електростанції потужністю 1,2; 2,4; 3,6 млн кВт, атомні електростанції з 
енергоблоками потужністю більше 1 млн кВт, вугільні розрізи із щорічним 
видобутком вугілля до 45 млн т. тощо.

Ще один дуже істотний фактор суспільного розвитку вимагає уважного 
ставлення до природного середовища і його охорони: це фактор зростаючої 
урбанізації. Вже зараз дві третини населення проживає в міських поселеннях 
(на Львівщині – 56 %). Розвиток міст – це одночасний розвиток і комунального 
господарства, це збільшення загального обсягу й територіальної концентрації 
комунальних відходів, забруднення атмосфери газами і пилом ТЕС, комунальних 
котелень, викидами автотранспорту тощо. Зосередження населення в містах 
призводить до посилення рекреаційного тиску на приміську зону.

Таким чином, охорона природи, навколишнього природного середовища – 
це проблема соціальна, проблема економічна як за своїм походженням, так і за 
шляхами, методами і прийомами її розв’язання. Можна і треба розглядати цю 
проблему в усій її складності, трактувати відкрито, виділяти на її розв’язання 
величезні людські ресурси, інтелектуальні, матеріальні і фінансові ресурси.

По суті, заново організовується нова галузь машинобудування, пов’язана 
з виробництвом техніки, приладів, засобів контролю з метою найповнішого і 
комплексного використання природної сировини та енергії ресурсозбереження. 
Тому передбачено забезпечити “повсюдне впровадження у виробництво 
ресурсозберігаючих видів техніки і технології, комплексне використання 
сировини, заміну в широких масштабах у виробничому споживанні натуральних 
матеріалів синтетичними, скорочення втрат сировини і матеріалів, поліпшення 
використання вторинних ресурсів”.

Ці заходи сприятимуть створенню природоохоронної інфраструктури, 
збільшення обсягів основних фондів з охорони навколишнього середовища. Вже 
зараз їх частка в основних фондах має ясно виражену тенденцію до збільшення. 
Так, якщо в 1975 р. вона становила по УРСР 1,9 % (в промислово-виробничих 
фондах), то вже в 1978 р. – 2,3 %. Основні фонди природоохоронного призначення 
за період 1981–1985 рр. зросли в Карпатському регіоні України, до складу якого 
входять і Львівська область, з 371,1 млн крб. до 429,7 млн крб., тобто на 115,8 %. До 
2000 р. їх обсяги необхідно збільшити, як мінімум, до 765 млн крб., що становитиме 
приблизно 2,7 % усіх основних фондів промисловості і сільського господарства 
регіону, що майже у два рази менше нормативної величини (4,6 %). Про величезні 
обсяги коштів, які виділяються державою на природоохоронну справу, свідчить 
те, що у минулій п’ятирічці вони (капіталовкладення) на Львівщині перевищили 
96 млн крб.

В одинадцятому розділі “Основних напрямків...” передбачено основні завдання 
і способи охорони окремих компонентів природи, зокрема земельних ресурсів, 
водних ресурсів, атмосферного повітря, біоресурсів тощо. Всі вони стосуються 
і нашої Львівської області з урахуванням її географічних особливостей. Зокрема, 
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передбачається “забезпечити раціональне використання земель, захист їх від 
вітрової та водної ерозії, селів, зсувів, підтоплення, заболочування, висихання і 
засолення. Посилити роботу щодо поліпшення охоронності сільськогосподарських 
угідь”.

Земля у нашій країні – всенародне багатство. Сільськогосподарські угіддя 
займають понад 600 млн га, що становить приблизно 27 % площі території. Всі 
доступні землі вже використовуються. Найбільш продуктивні землі – орні –
займають лише близько 11 % площі території країни. Приріст їх – повільний.

Особливої шкоди сільськогосподарським землям завдає водна, вітрова ерозія, 
вторинне заболочення. Так, наприклад, на Львівщині площа сільськогосподарських 
угідь у користуванні колгоспів і радгоспів становить 1,2 млн га. З них щорічно 
змивається водною ерозією до 4 млн т. орного шару. У зв’язку з цим у дощові 
роки вимивається третя-четверта частина фосфору, більше половини азоту і 
калію, основні запаси кальцію. Щорічно з поверхні зноситься шар ґрунту 1,5–
2,0 мм на утворення якого необхідно 40–50 років. Відбувається підкислення 
ґрунту, зменшується вміст гумусу, для поповнення якого необхідно вносити 15–
16 тонн, органічних добрив в рік на 1 га землі. На еродованих землях (26 % від 
площі ріллі) не дозбирується до 50 % урожаю. Разом з тим, замулюються річки і 
їх долини, сіножаті, площі під овочевими культурами, від чого втрати народного 
господарства зростають у ще більшій мірі. 

В області розроблена генеральна схема протиерозійних заходів, яка передбачає 
заліснення та закріплення балок, ярів, пісків, впровадження ґрунтозахисних 
сівозмін, систему меліоративних заходів по поліпшенню родючості земель. 

Успішно здійснюється в області програма меліорації земель. Земельно-
болотний фонд Львівщини становить близько семи десятих площі сільсько-
господарських угідь; за післявоєнні роки осушено понад 480 тис. га земель, в т. ч. 
понад 250 тис. га – гончарним дренажем. З осушених земель тепер одержують 
близько чотирьох десятих всієї продукції рослинництва, в т. ч. 40 % зерна, 
49 % льону-волокна, 45 % картоплі і овочів, 39 % цукрових буряків. У минулій 
п’ятирічці передбачалось охопити меліорацією близько 90 тис. га земель. У XII 
п’ятирічці важливою стає реконструкція існуючих меліоративних систем, краще 
використання меліорованих угідь.

Але, як показує досвід, до меліорації треба підходити із знанням справи, з 
врахуванням ґрунтових, геологічних, гідрологічних умов меліорованих масивів і 
річкових систем. В результаті певних недоліків виявилась переосушеною система 
“Солокія” в Сокальському районі. Треба врахувати, що при невмілому осушенні, 
особливо гончарним дренажем підвищується кислотність ґрунтів. Для цього 
необхідне вапнування. В області вапнується 80–85 тис. га земель із внесенням на 
1 га 3,2–3,5 т. вапна, що розв’язує проблему не повністю.

Актуальна в області проблема рекультивації порушених земель. Рекультивації 
потребують понад 5 тис. га, з них найбільше на території ВО “Сірка”, Миколаїв-



МЕТАТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ174

ського гірничо-цементного комбінату, на території Стоянівського торфобрикетного 
заводу та ін.

Спостерігається порушення земельного кодексу УРСР про відведення земель 
під промислове, житлове, дорожнє будівництво. В густонаселеній Львівській 
області особливо недопустиме відведення під забудову орних земель: адже тут на 
одного мешканця припадає всього 0,51 га ріллі, що майже в три рази менше, ніж 
в Україні загалом.

В “Основних напрямах...” підкреслюється необхідність поліпшити охорону 
надр і більш комплексне використання природних ресурсів, знижувати втрати 
корисних копалин під час їх видобування, збагаченні і переробці. Мається на увазі, 
що під час експлуатації родовищ багато породи – речовини вскришної і вміщаючої 
йде у відвали, звалища, терикони. На Львівщині це передусім вскришні глини і 
вапнякові породи Роздільського і Яворівського комбінатів кар’єрів Миколаївського 
гірничо-цементного комбінату, пуста порода у вугільному басейні. На практиці 
доведено, що всі ці види “непотрібних” порід можуть бути використанні для 
виготовлення будівельних матеріалів – цегли, шиферу, цементу, блоків тощо. Вже 
в цьому питанні є певні зрушення. Так, наприклад, у відвалах шахт вугільного 
басейну міститься значна кількість аргіліту – кам’янистої глини. Досліди 
показали, що добавка його до шихти підвищує міцність і морозостійкість 
будівельних матеріалів. До того ж у породі міститься невелика кількість вугілля, 
яка при випалюванні цегли згоряє, що підвищує продуктивність печей. В зв’язку 
з цим передбачається побудувати біля Червоноградської збагачувальної фабрики 
новий завод з виробництва 70 млн штук цегли в рік з відходів вугільної флотації. 
Відкривається перспектива перевести шахти на безвідходне виробництво, що 
дасть змогу ліквідувати не тільки терикони, але і ряд кар’єрів з видобування 
глини. Економічний ефект – 2,5 млн крб. на рік.

Особливо гостро проблема використання (раціонального) земель і надрових 
багатств постає на території Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну, 
у якому добувається 10 млн т. вугілля на рік. На території Львівщини діє 
10 вугільних шахт. Під час і після видобутку втрачається від п’ятої частини 
вугілля, зростають терикони і відвали пустої породи, виникають просадки земної 
поверхні (наприклад, на території Львівської частини басейну вони перевищили 
60 км2). Особливо актуальним зараз стає розбір териконів, закладених пустою 
породою підземних виїмок, засипання неї просадок поверхні, що є одним із 
способів рекультивації вторинно заболочених земель.

В Передкарпатті у наступні роки зростатиме виробництво сірки. Відкриті 
нові родовища, особливо на заході Львівщини, де сірка буде добуватися шляхом 
підземної виплавки і в значній мірі відкритим способом, що теж вимагатиме 
якнайповнішого використання всіх компонентів природи. Зокрема, вапнякові 
відходи флотації сірчаної породи можна додавати до шихти Миколаївського 
цементного комбінату.
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Особлива увага приділена проблемам охорони водних ресурсів і атмос-
ферного повітря. Тут ряд заходів мають точну географічну прив’язку. Зокрема, 
прискорення будівництва водоохоронних об’єктів у басейнах Чорного, Азовського, 
Балтійського та Каспійського морів і в найважливіших промислових районах 
країни. Слід зауважити, що більше половини території нашої області відноситься 
до басейну Чорного моря. І це має пряме відношення до водних проблем 
Дністровської системи, які стали гострими в останні роки (згадаймо хоча б аварію, 
що сталась на Стебницькому калійному комбінаті в 1983 р.). Передбачається 
збільшити потужності систем зворотного і повторного використання вод, 
розробити і впровадити на підприємствах безстічні системи водокористування, 
посилити охорону водних джерел від виснаження.

Особливо гостро стоїть проблема води здавалось б у забезпеченій водними 
ресурсами Львівській області. Головне джерело водопостачання у нас – це 
підземні води. Тому захист їх від забруднення, дбайливе використання – проблема 
надзвичайно актуальна. До цього часу третина питтєвої води із комунальних 
водопроводів йде на виробничі потреби. У Львові, наприклад, втрачається десята 
частина води, що надходить у місто.

В області є ряд підприємств, що ефективно використовують воду. Це Львівська 
картонна фабрика, автобусний завод, ВО “Кінескоп”, які запровадили безстічні 
або близькі до них системи. В системах зворотного водопостачання економія 
води становить 60 % і більше на добу. Недавно збудовані очисні споруди у Львові, 
Червонограді, Стрию, на Радехівському цукровому заводі, Бориславській фабриці 
нетканих матеріалів. У минулій п’ятирічці потужності станції з очистки зросли 
майже у 1,3 рази, а потужності систем з оборотним водопостачанням – у 8 разів. В 
1986 р. в стадії будівництва на території Львівщини знаходилась 51 водоохоронна 
споруда. Крім введених в дію очисних споруд в Стрию, Миколаєві, Дашаві, 
у п’ятирічці будуються такі споруди у Самборі, Старому Самборі, Городку, 
Дрогобичі, Пустомитах, Хирові, Жидачеві та інших пунктах. 

Особливо актуальною зараз стала проблема водопостачання Львова. У 
Львові, наприклад, діє три черги водочистки потужністю 333 тис. м3 води на добу, 
а споживає мість понад 600 тис. м3. Держава не шкодує коштів на її розв’язання. 
На початку п’ятирічки (у 1987 р.) буде завершено проект водопостачання 
нашого міста на період до 2000 року. Одночасно розробляється схема технічного 
водопостачання. Розпочато проектування і будівництво Верхньобузького 
водозабору потужністю 90 тис. м3 в добу (вартість 32,7 млн крб.), який буде 
введений в дію в 1993 р. Будуються другі черги Стрийського та Гологірського 
водозабору, водогін із Вільшаниці та ін. Та все ж таки головною проблемою 
залишається ощадливе використання води. 

В умовах інтенсивного використання водних ресурсів значна роль належить 
малим рікам. Їх у нашій області не мало – 216, загальною довжиною 5200 км; у 
басейнах цих рік формується основний обсяг стоку області (60 %). Тому бережливе 
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ставлення до малих рік, охорона їх від забруднення повинна стати важливим 
напрямом охорони водних ресурсів на період до 2000 року.

Але ця проблема поки що вирішується повільно. Особливо забруднюються 
малі ріки, що беруть свій початок на окраїнах Львова (Зубра, Білогірський потік); 
головними забруднювачами стали птахофабрики (Дрогобицька), тваринницькі 
комплекси, автотранспортні підприємства, склади мінеральних добрив. 

Не менш важливим у раціональному використанні та охоронні водних ресурсів 
є здійснення системи протипаводкових (протиповеневих) заходів. Відомо, що 
великі повені були в 1937, 1941, 1969, 1980 рр. Прямі збитки від кожної з них 
обчислюються десятками мільйонів карбованців. Тому, саме на протипаводкові 
заходи асигнуються мільйони карбованців щорічно. Зокрема, в останні роки 
багато зроблено з обваловування й укріплення берегів прикарпатських річок. Але 
ефект ще малий – як показала повінь влітку 1980 р.

Найефективнішим способом боротьби з повенями є водорегулюючі акуму-
люючі водосховища в передгірних і гірських районах. Вже завершено спорудження 
водосховища на р. Бар у Дрогобицькому районі на 13 млн м3 води, вартістю 
близько 1 млн крб. У найближчі роки буде споруджено комплекс водосховищ в 
басейні Стрия і Дністра. В 1979 р. розпочались підготовчі роботи із спорудження 
унікального водосховища на р. Стрий між селами Кропивник і Крушельниця, 
об’ємом в 175 млн м3. На нього буде витрачено близько 50 млн крб. Три основні 
його функції: водорегулювання, водопостачання прикарпатських міст і Львова, 
використання води для обводнення гірських пасовищ. Витрати окупляться 
за 10 років (а втрати за один рік досягають близько 100 млн крб). Поки що не 
розв’язане питання використання його для рекреації, спорту, риборозведення.

Не менш важливим є охорона і збереження в чистоті атмосферного повітря, 
особливо від забруднення промисловими і транспортними відходами. У Львівській 
області це здійснюється шляхом винесення підприємств-забруднювачів за межі 
населених пунктів і шляхом закриття таких підприємств, цехів, установок (вже 
закрито такі об’єкти у Львові, Бориславі, Дрогобичі, Стрию, Жидачівському 
і Дрогобицькому районах), а також переведення котелень на газове і мазутне 
паливо.

Але разом з тим будівництво і реконструкція об’єктів з очистки повітря відстає 
від темпів росту виробництва. В результаті, тільки дещо більше половини джерел 
забруднення атмосфери сьогодні забезпечені вловлюючими і газоочисними 
установками. Не може не тривожити забруднення атмосфери Миколаївським 
цементним заводом (10 тис. т. за рік), Роздільським сірчаним комбінатом, Доб-
ротвірською ДРЕС (54,5 тис. т. за рік), Сокальським заводом хімічного волокна, 
Дашавським заводом технічного вуглецю. У Львові головними забруднювачами 
повітря є завод автонавантажувачів, мотозавод, ВО “Львівхімсільмаш”, домо-
будівний і фанерний комбінати, лакофарбовий, нафтопереробний заводи, 
автомобільний транспорт.
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У цьому аспекті Львів не є унікальним містом. Тому передбачено передусім 
подальше вдосконалення технологічних процесів, устаткування і транспортних 
засобів з метою зменшення і припинення викидів шкідливих речовин в атмосферу; 
поліпшення якості сировини і палива, впровадження високоефективних установок 
для очистки промислових та інших викидів.

Одним з важливих напрямків охорони природи буде створення нових і 
благоустрій існуючих зелених зон навколо міст і селищ міського типу. Будуть 
посиленні роботи з охорони, відтворення та раціонального використання 
рослинного і тваринного світу.

Цей напрямок охорони природи має суттєве значення у Львівській області, 
багатій лісовими площами (більше 600 тис. га, або 26 % території) і водоймами, 
площа яких буде зростати.

У післявоєнний період відновлено лісів на площі понад 10 тис. га. Майже 
50 % всього лісового фонду області створено у цей період. В роки попередньої 
п’ятирічки створено 18 тис. га лісових насаджень. Тепер ступінь використання 
лісу досить високий. Крім ділової деревини і дров у переробку надходить майже 
0,9 лісосічних та інших відходів, з яких виготовляють хвойновітамінну муку, 
ДСП, скипидар, деревне вугілля та іншу продукцію. Рубки лісу ведуться в 
обсязі розрахункової лісосіки. Це призводить до поступової акумуляції деревних 
ресурсів на території області. Щорічний приріст становить 0,5 млн м3.

Особливо важливим є створення лісопаркових зон навколо міст і їх охорона. 
Відомо, що у вихідні дні відвідування цих зон біля Львова і Червонограда в 
2–3 рази перевищує норму. Тому у 1978 р. було прийнято рішення про розширення 
лісопарків області з 11,8 тис. га до 24,6 тис. га. В області обладнано понад 60 зон 
відпочинку і понад 300 рекреаційних пунктів. Площа зелених насаджень у містах 
і селищах міського типу досягла 19,8 м2 на одного мешканця, що більше, ніж в 
Україні в цілому. З метою відтворення рідкісних дикорослих і лікарських рослин 
облвиконком прийняв рішення про їх охорону на території зеленої зони Львова та 
про посилення захисту диких тварин в області.

Разом з лісовим розвивається мисливське господарство. Створені лісомис-
ливські господарства “Майдан”, “Лопатин”, мисливські лісництва. Зараз у лісах 
Львівщини нараховується сотні ведмедів, оленів, диких свиней, косуль, багато 
іншої дичини. Розводяться фазани і дикі качки.

В області непогано розвинена заповідна справа. Всього у 1986 р. було 
399 заповідники, загальною площею понад 60 тис. га. За кількістю заповідних 
об’єктів Львівщина займає друге місце в республіці. Тільки лісових заповідників 
тут створено 12; площа окремих з них сягає 1000 га. Організовано державний 
заповідник “Розточчя” (2 тис. га). Саме тепер звертається увага на необхідність 
продовжувати формування науково обґрунтованої мережі заповідних територій 
та національних парків і проводити на їх базі вивчення природних систем і об’єктів 
з метою вироблення рекомендацій з раціонального використання природних 
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ресурсів. Зрозуміло, що з виконання цього “соціального замовлення” повинні 
ґрунтовно відповідати вчені, в т. ч. львівські географи, екологи, економісти, 
соціологи, біологи та ін. 

Заслуговує на увагу передусім необхідність просторово-географічного 
підходу до питань охорони природи. Йдеться не лише про будівництво 
природоохоронних об’єктів у басейнах Чорного і Балтійського морів, в яких 
знаходиться наша область, не тільки про створення автоматичних систем 
управління водогосподарськими комплексами в басейнах найважливіших рік 
Європейської частини СРСР, в т. ч. Дністра і Зх. Бугу, але й про необхідність 
розгортання робіт із створення і вдосконалення системи кадастрів природних 
ресурсів, з удосконалення  державного управління природокористуванням і 
охороною природного середовища.

Все це говорить про те, що наука повинна розширити і поглибити як 
фундаментальні, так і прикладні дослідження в справі територіального підходу 
до використання природних ресурсів, до управління природокористуванням і 
охороною природного середовища.

Зрозуміло, що це справа не однієї науки. Охорона природного середовища, 
управління природокористуванням – це об’єкт міждисциплінарних досліджень. 
На нашу думку, роль географічної науки, системи підготовки географічних кадрів 
тут повинна бути лідируючою.

Зараз гостро, як ніколи раніше, стоїть проблема комплексності у 
природокористуванні та управлінні охороною природного середовища. Важливу 
роль у цьому повинні відігравати:

1. Фундаментальні дослідження в галузі теорії регіонального природо-
користування, виходячи з наукових положень про взаємодію суспільства і природи. 
Тут важливі:

а) подальша розробка теорії ощадливого природокористування;
б) висунення нових ідей та гіпотез і їх обґрунтування (ідея територіальної 

економіко-екологічної проблеми, територіального економіко-екологічного комп-
лексу);

в) виявлення нових закономірностей територіальної взаємодії виробництва і 
природного середовища в умовах науково-технічної революції;

г) розроблення основ регіонального моніторингу природного середовища.
2. Створення наукових і методичних основ програмно-цільового планування 

використання природних ресурсів і управління природним середовищем.
3. Розробка і реалізація таких програм стосовно окремих природно- і 

економіко-географічних регіонів країни, зокрема Українських Карпат, в т. ч. 
і Львівської області. Розроблення такої програм розпочали вчені Західного 
наукового центру Академії Наук.

4. Створення наукових основ географічної експертизи всіх заходів, що 
стосуються проблем природокористування. Реалізація цієї експертизи.
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5. Підготовка висококваліфікованих кадрів географів-екологів з широкою 
загальногеографічною, біологічною і глибокою спеціальною економіко- і соціаль-
но-екологічною освітою. В наших умовах це вимагає перегляду навчальних планів 
географічних, біологічних та економічних факультетів.

6. Широка екологічна освіта населення, особливо спеціалістів, які 
мають відношення до проектування, будівництва, реконструкції і експлуатації 
господарських об’єктів, виховання екологічної свідомості радянських людей.

Політична географія і геополітика

Політична географія як галузь суспільної географії*1

Об’єкт дослідження політичної географії. Кожна наука характеризується 
декількома головними рисами: вона має свій фундаментальний об’єкт дослідження, 
предмет і конкретні об’єкти вивчення, свій зміст і функції. Цими рисами володіє і 
політична географія як одна з важливих наукових дисциплін у системі суспільно-
географічних наук.

Фундаментальний об’єкт науки – це той фрагмент реального (матеріального) 
чи духовного світу, природи, людського суспільства чи самої людини, на 
який звернена наукова рефлексія. Зокрема, суспільна географія вважає таким 
фрагментом реальності суспільство в цілому або окремі його великі сфери 
(частини) – населення, господарство з його виробничою сферою і сферою послуг, 
а також результат взаємодії господарства і населення в окремих країнах, регіонах 
і в цілому на земній поверхні – суспільно-природну геопросторову цілісність, що 
отримала в останні десятиріччя назву ноосфери.12 Поруч з такими суспільними 
сферами як економічна (господарська), соціальна, культурна, духовно-релігійна, 
ідеологічна, військова та ін. розвивається політична сфера. Вона і є загальним 
(фундаментальним) об’єктом вивчення політичної географії подібно до того, 
як економічна сфера досліджується економічною, соціальна – соціальною, а 
релігійна – релігійною (сакральною) і т. п. географією.

Однак кожна з названих сфер є об’єктом дослідження багатьох наук. 
Так, суспільство в цілому вивчається надзвичайно розгалуженою системою 
суспільних наук, а, наприклад, соціальна сфера – соціологією, філософією, 
соціальною гігієною як галуззю медицини, соціальною статистикою, соціальною 

* Друкується за: Шаблій О. І. Політична географія як галузь суспільної географії / О. І. Шаблій // 
Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2001. – С. 174–189.

1 Ноосфера – це сфера розуму. Термін впроваджений французьким вченим П’єром Етьєном де 
Шарденом і розвинений українським вченим Володимиром Вернадським.
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географією тощо. Так само населення, як окрема суспільна сфера, досліджується 
великою системою різнорідних наук і наукових дисциплін, кожна з яких вивчає 
його окремі сторони і зв’язки. Це демографія, етнологія, економіка, соціологія, 
статистика, медицина і, зрозуміло, географія населення (демогеографія).

Отже фундаментальним об’єктом політичної географії є політична сфера 
суспільства (ПСС). Поняття ПСС є складним і не піддається однозначному 
визначенню. Передусім воно є похідним від поняття “політика”.

Термін “політика” має грецьке походження. Слово означає “державна справа”, 
“державна діяльність”. Отже, по-перше, “бути політичним” означає мати пряме 
чи опосередковане відношення до категорії держави як особливого суспільного 
інституту, виробленого і вдосконаленого людством з метою свого розвитку, 
збереження і функціонування. По-друге, політика – це особливий вид суспільної 
людської діяльності, що проявляється в одержанні і здійсненні влади у державному 
і міждержавному масштабах, пов’язаної з суспільним та географічним поділом 
та інтеграцією праці. Звичайно, у процесі розвитку суспільства виділяють цілі 
групи людей, політична діяльність яких є метою їх життя і отриманням засобів 
для існування.

Політична діяльність здійснюється у певному середовищі, яке завжди є 
конкретноісторичним. Сюди входять політична культура населення, держави 
чи регіону, політична свідомість, політичні традиції і цінності, наявність чи 
відсутність розвинених політичних інститутів (наприклад, багатопартійності) 
тощо. Ця діяльність не може здійснюватись без політичної інфраструктури, тобто 
системи закладів і засобів реалізації політики, якими є державні, в т. ч. “силові” 
органи влади, засоби масової інформації і політичного впливу на політичну 
поведінку і мислення населення. Політика включає і механізми її розвитку та 
функціонування.

З усього цього випливає, що політика має системний характер і є у сучасному 
суспільстві глибоко структуризованою; тобто вона є важливою сферою суспільної 
життєдіяльності. Саме у цьому змісті можна говорити про політичну сферу 
суспільства, яка пронизує усі інші сфери. Кожна суспільна сфера – економічна, 
соціальна, духовна і т.д. прямими і зворотними зв’язками пов’язана із політичною 
сферою.

Існують різні філософські і політологічні підходи до поняття політики як 
особливого виду діяльності, пов’язаною з владою. Головні з них два: традиційний, 
що іде ще від древніх грецьких мислителів Платона і Арістотеля, і марксистський.

Згідно з традиційним підходом, політика – це суспільний спосіб існування 
людей. Вона є всезагальною формою соціальних зв’язків. Іншими словами, жити у 
суспільстві, значить жити політично. В цьому розумінні соціальність суспільства 
базується на його трактуванні як сукупності індивідів, пов’язаних договірним 
способом на основі державності. Таким чином, політичне, соціальне і державне 
тут поєднані якнайтіснішим чином і нерідко ототожнюється.
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Якщо традиційний підхід можна образно назвати атомістичним, то 
марксистський – груповим. Політика згідно з цим виникає тоді, коли у суспільстві 
з’являються групи людей з різними соціальними інтересами. Зокрема такими 
групами є класи. У спеціальній дітературі радянського періоду так і писались: 
політика – це “цілі і завдання, що їх ставлять суспільні класи у боротьбі за свої 
інтереси; методи і завдання досягнення цих завдань”1. Політика класова категорія 
і визначається насамперед економічним становищем класів2. Звідси випливало, 
що кожен клас бореться за державну владу або її утримує і здійснює свою класову 
політику. Відповідно формувалась і держава як інструмент (засіб) панування 
одного класу над іншими. Таке розуміння політики і держави до того ще й 
детермінованих економічними чинниками є не тільки спрощенням історичних і 
географічних реальностей, але й їхньою фальсифікацією.

З усього сказаного випливає, що поняття “політика” і “політична сфера 
суспільства” є неоднозначними. Багато в чому їх розуміння і трактування залежить 
від системи термінів, якими користуються вчені при визначенні цих понять або 
й розуміння ними сутності суспільства, його структури, рушійних сил, законів 
розвитку та функціонування.

Предмет і зміст політичної географії. Оскільки ПСС є складним, 
багатовимірним і різностороннім явищем, то вона не може бути охопленою 
однією наукою, а досліджується їх системою. До таких наук належить передусім 
політологія, філософія, соціологія, суспільна психологія, правознавство, нарешті 
політична географія. Та сторона, аспект, група, вид чи тип зв’язків, пов’язаних 
з політикою і ПСС, яку вивчає одна з названих наук, називається предметом її 
дослідження. 

Зокрема, предметом дослідження політології, на думку деяких авторів, є 
“... і діалектика влади, і владарювання, і теорія політики, і динаміка політичних 
інститутів та історія політичних учень”3. Хоч це визначення досить розпливчасте 
(бо, наприклад, діалектику влади більше годилось би вивчати філософії, ніж 
політології, а теорія політики відноситься не стільки до предмета, скільки до 
змісту політології), проте воно дає уяву, що предметна сутність названої наукової 
дисципліни не всеосяжна. Зокрема, така сторона ПСС як політична поведінка 
мас населення, окремих індивідуумів, соціальних груп, етносів може бути 
досліджена лише соціальною чи етнопсихологією, тобто науковою дисципліною 
психологічного циклу. Так само правознавство досліджує лише певну сторону 
ПСС – систему встановлених або санкціонованих державою правил (норм) 
поведінки людей у процесі політичної діяльності чи реалізації своїх політичних 
свобод.

1 УРЕС. – Видання 2-ге. – 1987. Т. 2. – С. 716.
2 Там само. – С. 716.
3 Політологія / за ред. О. І. Семківа. – Львів: Світ, 1993. – С. 12.
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Має свій предмет і політична географія. Ним є геопросторова (територіальна) 
організація політичної сфери суспільства. У деякій мірі цей предмет збігається 
з предметом геополітики і реґіональної політики, про що буде сказано пізніше. 
Це свідчить, що між предметами окремих наукових дисциплін нема різкого 
розмежування, бо це передусім пов’язане зі спільністю об’єкта дослідження.

Що означає геопросторова організація суспільства і його окремих сфер, 
зокрема політичної? Існує чотири найважливіших риси геопросторовості:

1) бути геопросторово організованим – це, передусім бути розміщеним 
у двовимірному просторі земної поверхні. Стосовно політичної сфери взаємне 
розміщення її об’єктів можна показати на прикладі розташування виборчих 
дільниць у великому місті або взаємне розташування держав на політичній карті 
континенту, якщо держави показувати точками, а їх сусідство лініями;

2) бути геопросторово організованим означає, далі, наявність зв’язків між 
взаєморозташованими об’єктами (“точками”, “площинами”). Важливо, що зв’язки 
реалізуються “лінійними” об’єктами. У політичній сфері особливу комунікаційну 
функцію виконують теле- і радіозв’язок, які крім “лінійних” мають і “точкові” 
форми прояву (теле- і радіостанції). У міждержавних відносинах важливу роль 
відіграє дипломатична пошта, яка здійснюється різними видами транспорту. 
Об’єктом (аґентом) комунікації є люди, речовина, енергія, інформація;

3) бути геопросторово організованим означає розвиток і функціонування 
явищ і процесів на земній поверхні не лише взаємозв’язано, але першою чергою, 
у вигляді територіальних формувань, утворень, ширше – територіальних систем. 
Коли говорити про політичну сферу, то, очевидно, на політичній карті світу, тобто у 
світовій політико-географічній системі найважливішою геопросторовою формою 
є передусім держава як система влади на певній території, що характеризується 
міжнародно-правовою суб’єктивністю. Іншим прикладом може бути політико-
географічний район.

Загалом можна говорити про декілька рівнів геопросторових форм ПСС: 
а) державний (країнний), представлений існуючими окремими країнами на 
політичній карті світу; б) наддержавний, який представлений групами, коаліціями, 
асоціаціями та політичними інтеграціями суміжних та просторово відокремлених 
країн (наприклад, військово-політичний блок НАТО); в) субдержавний – регіона-
льний і локальний. Прикладом першого з них є політико-географічний район 
(регіон), прикладом другого – політико-географічний субрайон чи вузол. Нарешті 
серед форм геопросторової організації ПСС треба виділяти елементарні, якими є 
політико-географічний центр і пукт;

4) нарешті, бути просторово орзанізованим означає для територіальних 
утворень і формувань їх не лише розвиток, а у першу чергу функціонування. 
Функціонування будь-якої системи є однією з найважливіших сторін її життє-
діяльності. Воно означає зміни її станів без зміни сутності, якісних характеристик. 
Щоб система функціонувала, необхідне управління нею, її регулювання. Це, своєю 
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чергою, вимагає циркулювання інформації про стани системи, її структурних 
частин і елементів і дуже часто вимагає організації спеціальних управлінських 
органів. Саме органи політичної влади у суспільстві є тими регуляторами, які, 
збираючи і переробляючи інформацію про політичний його стан (політичну 
ситуацію), вживають заходів, щоб система функціонувала як саморегульована і 
замкнена.

Діалектика фундаментального об’єкта (політична сфера), предмета (геопрос-
торова організація ПСС) і конкретних об’єктів дослідження політичної географії – 
це діалектика категорій загального – особливого – часткового. Іншими словами, 
форми геопросторової організації (держава, політико-географічний район, 
геополітичний вузол чи центр) функціонують лише в контексті геопросторової 
організації ПСС. А останнє є одним з виявів політичної сфери суспільства загалом.

Нарешті, як і кожна наука, політична географія має свій зміст. Зміст науки – 
це сукупність її наукових ідей, гіпотез і фактів, термінів, понять і категорій; 
принципів, концепцій і теорій, законів та закономірностей тощо. Зрозуміло, що 
зміст науки перебуває у постійній зміні. В цілому існує тенденція до поглиблення 
змісту, тобто наука пізнає свій об’єкт і предмет повніше і різносторонніше, глибше 
розкриває їх сутнісні особливості. Водночас старий зміст науки не втрачається, а 
служить їй і нерідко стає частиною її нового змісту.

Наприклад, багато термінів і понять політичної географії запозичені у 
політології. Скажімо, поняття форм державного устрою – унітарної, федеративної 
і конфедеративної. У політичній географії ці досить абстрактні поняття напов-
нюються конкретним змістом обґрунтування їх науковими фактами з географічної 
реальності.

У спеціальній політико-географічній літературі, як правило, не дають 
точного визначення об’єкта, предмета і змісту дослідження політичної географії. 
Більшість авторів не розрізняє цих засадничих категорій будь-якої науки. Щоб 
продемонструвати це наведемо декілька характерних прикладів.

Зокрема, маститий американський географ Річард Гартшорн писав, що 
“політичну географію можна ... дефініювати як вивчення просторових подібностей 
і відмінностей. Аналіз просторових відмінностей між явищами політичного 
характеру вимагає вивчення їх взаємозв’язків з усіма іншими просторовими 
особливостями – фізико-географічними, біологічними і культурними”1. В цьому 
досить розпливчастому визначенні проявляється унікалістська методологічна 
позиція самого вченого, який вважає, що географія загалом не є номотетичною 
(теоретичною), а являє собою дескриптивну (описову) науку, що вивчає конкретні 
(“унікальні”) об’єкти, якими є країни, річкові басейни, гори, моря і т. д. У даному 
визначенні Р. Гартшорна виявляється не стільки предмет дослідження політичної 
географії, скільки конкретні її об’єкти – просторові відмінності і подібності.

1 Цит. за : Американская география. – Москва, 1957. – С. 178.
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Пропонуємо читачу вже самому поміркувати над наступними визначеннями 
політичної географії, взятими з праць американських і деяких російських вчених. 
Згідно з цими визначеннями, політична географія: 

1. “... вивчає відмінності політичних явищ від місця до місця у взаємозв’язку 
з відмінами в інших характерних рисах Землі як дому людства” (Р. Гартшорн);

2. “... вивчає політичні реґіони чи особливості на земній поверхні” (Алек-
сандер);

3. “... вивчає політичні явища в їх ареальному контексті” (Джексон);
4. “... вивчає просторові і ареальні структури і взаємозв’язки між політичними 

процесами і системами, чи, по-простому, просторовий аналіз політичних явищ” 
(Касперсон і Мінбі);

5. вивчає “... відношення між просторовими чинниками і політичними 
процесами” (Ковбен і Розенталь);

6. “... досліджує відношення глибинних динамічних процесів у просторових 
вимірах природного і соціального світу, що організований і реорганізований в 
географічно окреслені і знаково іменовані реґіони за допомогою національних і 
транснаціональних груп людей” (Брюн і Янарелла)1.

Загалом, американські політико-географи тяжіють до того, що політична 
географія досліджує: а) просторові аспекти політичних явищ і процесів на 
земній поверхні; б) вивчає взаємозв’язки між різними просторовими формами 
(ареальними, реґіональними, національними і т. д.) прояву політичних процесів 
та іншими географічними феноменами.

Визначення предмета політичної географії російськими вченими мало ряд 
позитивних рис, але було дуже заіделогізованим, а тому дуже звуженим. Наприклад, 
Яків Машбіц пише: “політична географія вивчає територіально-політичні системи 
і їх елементи у системно-структурній взаємодії. Вона досліджує територіальний 
розподіл класових і політичних сил у зв’язку із соціально-економічними, 
історичними, політичними, етнокультурними особливостями регіонів, країн 
різних типів і рівнів розвитку, їх районів, міст і сільскої місцевості”2. 

Професор Соломон Слевич характеризує більше зміст, ніж предмет політичної 
географії, коли пише наступне: “політична географія покликана визначати 
об’єктивні закони просторової організації політичного життя суспільства, 
процеси формування і розвитку територіальних поєднань політичних сил, їх 
взаємодії, зумовленої у кінцевому підсумку географічними особливостями 
продуктивних сил і виробничих відносин3. Нарешті, близьке до цього визначення 
змісту ПГ (хоч і дещо звужено) поруч з її предметом дає Санкт-Петербурзький 

1 Цит. за : Martin Ira Glassner. Politikal Geography. New-York-... – Singapore. 1993. – P. 3–4. (переклад з 
англійської автора).

2 Политическая география: проблемы и тенденции / Материалы Всесоюзного совещания. – Баку, 
1988. – C. 8.

3 Политическая география: проблемы и тенденции...
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учений Володимир Яг’я: “ПГ, будучи суспільно-географічною наукою, вивчає 
закономірності формування, функціонування і розвитку політико-територіальної 
організації суспільства, яка у кінцевому підсумку зумовлена властивим йому 
способом виробництва”1.

Привертає увагу те, що російські географи конкретними об’єктами дослідже-
ння ПГ вважають територіальні політичні системи, що рівнозначні формам 
геопросторової організації політичної сфери суспільства, якщо ці форми розглядати 
з позицій системного підходу. Що ж стосується змісту ПГ, то наголошується 
передусім на дослідженні законів (С. Слевич) чи закономірностей (В. Яг’я). Хоч 
закони (закономірності) у будь-якій науці є фундаментальною базою її змісту, 
проте останній не вичерпується ними (сюди входять і наукові ідеї, гіпотези, факти, 
теорії, і концепції та ін.). Проте в законах (закономірностях) відображається 
найголовніше, найсуттєвіше в розвитку, існуванні та функціонуванні явищ, 
процесів і систем – їх причинно-наслідкова пов’язаність, внутрішні необхідні 
зв’язки і зовнішні відношення. Тому дослідження зв’язків – генетичних, струк-
турних і функціональних, прямих і зворотних і т. д. між територіальними 
політичними утвореннями (системами) і всередині них, встановлення законів 
(закономірностей) їх розвитку, структури і функціонування – це корінна влас-
тивість змісту політичної географії. 

Зв’язки політичної географії з іншими науками і її структура. Політична 
географія у процесі розвитку і функціонування різноманітними зв’язками 
пов’язана з багатьма науками і науковими дисциплінами. Можна виділити 
декілька типів цих зв’язків: а) зв’язки по входженню, якими характеризується 
перебування ПГ у системі суспільної географії; б) зв’язки по формуванню з 
іншими науками пограничних дисциплін (наприклад, це зв’язки з політологією, на 
пограниччі якої сформувався цілий науковий напрямок під назвою геополітики); 
в) науково-інформаційні зв’язки (останні виникають особливо між політичною 
географією і тими науковими дисциплінами, які “забезпечують” ПГ поняттями, 
категоріями, деякими науковими фактами тощо). Наявність одного типу зв’язків 
не заперечує існування іншого (фактичного чи у перспективі). Наприклад, якщо 
на стику ПГ і політології сформувалась геополітика, то це не заважає існуванню 
і чисто інформаційних зв’язків між цими науками. Більше того, деякі автори 
навіть вважають політичну географію складовою частиною політології (це 
думка є хибною), а отже між названими науками, на їх думку, існують зв’язки по 
входженню.

З якими науками найтісніше пов’язана політична географія? Першою чергою, 
із системою суспільно-географічних дисциплін та з політологією.

Політична географія є складовою частиною суспільної географії, хоч цієї 
думки дотримуються не усі автори. Зокрема, Енрід Алаєв (російський вчений) 

1 Политическая география: проблемы и тенденции... – С. 33.
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вважав, що “сімейство” суспільних географічних наук складається з таких блоків: 
а) соціально-економічної географії, яка вивчає соціосферу (ойкумену), б) інших 
суспільствознавчих наук географічного характеру: географії культури, географії 
способу життя, етногеографії, історичної та політичної географії. Отже, згідно з 
цим, політична географія становить окрему наукову дисципліну, яка розвивається 
у системі суспільно-географічних наук, поряд із соціально-економічною геогра-
фією. На наш погляд, між суспільною і соціально-економічною географією існує 
тотожність.

На думку фундатора української наукової географії академіка Степана 
Рудницького, ПГ входить у склад антропогеографії (географії людини) поряд із 
географією населення, економічною географією і географією культури. Антропо-
географія – це назва суспільної чи соціально-економічної географії наприкінці 
XIX – на початку XX ст. Вона досліджувала зв’язки людини і її життя з природним 
середовищем на земній поверхні. Тому політична географія, як складова частина 
антропогеографії, особливу увагу звертає на залежність політичного життя країни 
від природного середовища, природно-географічного її положення.

Зв’язки ПГ з іншими дисциплінами зокрема із соціальною, економічною 
географією, а також географією культури і населення, що входять у суспільно-
географічний цикл, надзвичайно різноманітні. Це можуть бути зв’язки по спільному 
дослідженню одного і того ж географічного об’єкта, наприклад, конкретної 
держави, регіону, населеного пункту. Кожна з названих дисциплін вивчає певний 
аспект даного об’єкта. А всі разом дають повне і різностороннє знання про нього, 
яке не є простою сумою відомостей, а комплексним знанням, для одержання 
якого використовують загальні географічні принципи і методи. Далі, це можуть 
бути зв’язки щодо спільного дослідження територіальних (геопросторових) 
проблем. Наприклад, такими в останні роки виступають проблеми пограниччя 
двох сусідніх держав. Вони включають необхідність дослідження економіко-, 
соціально-, демо-, культурно- і політико-географічних сторін. Дуже часто останні 
є провідними. Тепер для Європи, в т. ч. і для України, характерним є формування 
т. зв. транскордонних реґіонів (Єврореґіонів), до складу яких входять прикордонні 
території суміжних країн. Зокрема формується Карпатський єврореґіон у складі 
прикордонних територій України (Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, 
Львівська області), Угорщини. Словаччини і Польщі. Зрозуміло, що при цьому 
взаємодія різних ланок соціально-економічної географії надзвичайно важлива. У 
стадії становлення Єврорегіон “Буг” (Волинська область України і Люблінське 
воєводство Польщі).

Зв’язки між ПГ та іншими суспільними географічними дисциплінами 
полягають і в тому, що між територіальними структурами, виявленими при 
дослідженнях в окремих науках, спостерігається певна взаємообумовленість, 
геопросторова корельованість. Наприклад, на економічній, соціальній та демогра-
фічній картах України добре виділяється реґіон Донецького басейну. Він має 



187Нові галузі, напрямки та аспекти

своєрідну структуру господарства (видобувна і важка індустрія), відповідно 
пов’язану з цим соціальну структуру населення, зокрема зайнятості, великий 
ступінь урбанізації. Водночас, це і особливий політико-географічний район. Як і 
всі райони видобувної і важкої промисловості, до того ж депресивного характеру, 
він характеризується загостренням політичної боротьби, поєднанням економічних 
і політичних вимог страйкарів.

Іншими словами, ті явища і процеси, в т. ч. територіальні, які у економічній чи 
соціальній географії є самостійними об’єктами дослідження, для ПГ розглядаються 
як чинники (фактори) розвитку і геопросторової організації її об’єктів, політико-
географічних утворень і систем.

Слід наголосити ще на одній географічній дисципліні, з якою тісно пов’язана 
ПГ. Це військова географія, яка досліджує геопросторову організацію збройних 
сил у світовому, міждержавному чи внутрішньодержавному вимірах, оцінює 
природні (рельєф, клімат тощо) і суспільно-економічні фактори підготовки 
та ведення військових дій. Військові і політичні чинники тісно пов’язані між 
собою двосторонніми відносинами. Так, мілітаризація країни – це свого роду 
вид державної політики, націленої на посилення ролі військово-промислового 
комплексу (ВПК), перерозподіл капіталовкладень на користь військово-
промислової сфери і науки для військових цілей, на збільшення видатків для армії 
тощо. Отже, це і форма економічної політики. Водночас, військова могутність 
країни значною мірою визначає її місце на політичній карті світу.

Нарешті, ПГ має тісний зв’язок із загальною (теоретичною) суспільною 
географією. Він проявляється в тому, що теоретична СГ дає для ПГ багато термінів, 
понять і категорій, поняттєво-термінологічних систем, визначає магістральні 
тенденції розвитку самої ПГ. Наприклад, категорія “суспільно-географічний 
район” зумовлює відповідне розуміння і такого поняття як “політико-географічний 
район”. Або поняття “територіальна диференціація” та “інтеграція” береться ПГ 
від теоретичної СГ вже у готовому вигляді і конкретизується на реаліях та фактах 
із політичної сфери суспільства.

Як вже зазначалось, ПГ бере до уваги природно-географічні чинники, а, 
отже, пов’язана і з фізичною географією. Так склалась історія розвитку ПГ, 
що вона мало не з самого початку визнавала природногеографічний фактор (а 
це сфера дослідження фізичної географії!) головним у розвитку і функціону-
ванні об’єктів свого вивчення, зокрема окремих країн. Особливу увагу ПГ 
звертає на природногеографічне положення країни, як чинник, що визначає 
її зовнішньополітичні інтереси. Прагнення виходу країни на світові ринки 
стимулювало боротьбу за панування над морськими узбережжями. Останні дуже 
часто трактувались як “природні” рубежі держави. Тільки у цьому ракурсі можна 
зрозуміти політику територіальних загарбань спочатку Московського царства, а 
потім Російської імперії (в т. ч. і Радянського Союзу) і виходу їх на далекосхідні, 
Балтійське і Чорне моря.
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До інших наук, з якими тісно пов’язана ПГ, належить передусім політологія, 
історія, правознавство, філософія та ін. Головний тип зв’язків тут – це інформаційні 
зв’язки. Здійснюються вони головно шляхом “трансляції” у ПГ понять і категорій, 
термінів і наукових фактів, принципів, законів і концепцій цих наук.

Зокрема, із політології ПГ запозичила концепції і теорії держави – цієї 
великої клітини політичної геопросторової організації людства. Зокрема, це такі 
політологічні поняття, як наприклад, поняття політичної влади, політичного 
процесу і політичних відносин, внутрішньої і зовнішньополітичної діяльності 
держави, суспільно-політичного рухів тощо. 

З історії ПГ взяла не лише політичну періодизацію розвитку людства 
чи країни, але й багато достовірних, джерельно підтверджених і науково 
обґрунтованих фактів щодо перебігу політичних процесів минулого, щоб вивести 
політико-географічні закономірності і особливості окремих країн і реґіонів у 
сучасному. Історична наука створює для СГ загалом і для ПГ зокрема важливу 
фактологічну основу: без знання минулого неможливо пояснити сучасний стан і 
прогнозувати майбутнє. 

Зокрема, для дослідження і вивчення політичної географії України необхідне 
добре знання її історії – економічної, соціальної, етнічної і політичної. Академік 
Омелян Пріцак навіть вважає, що історія України – це передусім історія держав, 
які існували в минулому на її території. Він пише: “історія України – не історія 
української етнічної маси..., а міряна лінеарним часом багатоперспективна візія 
минулого усіх типів держав і спільнот, що існували на теперішній українській 
території в минулому та їх носіїв (еліт), політично свідомих (“політичних 
українців”) і перейнятих ними розвинутих цивілізацій”1. Це означає, що можна 
говорити і про історичну політичну географію України, як науку або напрямок 
досліджень на межі суспільної географії та історії України. До речі, видатні 
українські історики академіки Михайло Грушевський та Іван Крип’якевич мали 
свої історико-політико-географічні погляди та праці стосовно України.

Ще одна наукова галузь має тісний зв’язок з ПГ. Це правознавство і особливо 
міжнародне право. Кожна держава, як відомо, є суб’єктом міжнародного 
права. Зовнішні кордони України визначаються міжнародними угодами. Будь-
які державні і політико-адміністративні межі мають правову основу. Загалом 
політичне життя у країні і в окремих її частинах реґламентується законодавством – 
Конституцією та багатьма спеціальними законами (наприклад, Законом про партії 
і громадські організації) і підзаконними актами, які повинні відповідати духу і 
букві Конституції – основного закону. Тому ПГ бере у правознавстві передусім 
його понятійно-термінологічний апарат і вчення (про владу, її суб’єктів, права 
останніх), а також вивчає політико-географічний зміст тих реалій, що виникають і 
функціонують внаслідок виконання чи порушення існуючого законодавства.

1 Пріцак О. Що таке історія України / О. Пріцак // Слово і час. – 1991. – Ч. 2. – С. 60.
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Слід звернути увагу і на зв’язки ПГ з філософією. Для ПГ філософія є 
методологічною основою. Вона забезпечує її передусім найбільш фундаменталь-
ними принципами, якими користуються вчені у процесі дослідження. Це 
принципи руху і розвитку явищ і процесів, історизму, взаємопов’язаності 
і взаємозумовленості. Дуже важливим є принцип причинної зумовленості 
політико-географічних явищ. На цьому побудоване фундаментальне у СГ вчення 
про чинники (фактори) розвитку і функціонування територіальних систем. 
Філософські поняття необхідності і випадковості є засадничими для розуміння 
законів і закономірностей; поняття форми і змісту правильно орієнтують у 
трактуванні формальних (просторово-геометричних, чи ширше – просторово-
математичних) підходів у методиці політико-географічних досліджень і т. д.

Таким чином, політична географія пов’язана з багатьма науками і науковими 
дисциплінами. Це свідчення її живучості і єдності наукового знання в цілому.

Політична географія є внутрішньо неоднорідною. В ній спостерігається 
закономірний процес диференціації. Ця диференціація являє собою не стільки 
виділення окремих дисциплін, скільки формування певних науково-дослідни-
цьких сфер і напрямків, які виступають не у чистому вигляді, а у великій мірі 
взаємоперетинаються.

У першому наближенні можна виділити сім-вісім напрямків політико-
географічних досліджень. Ця теоретична (теорія) ПГ, ПГ світу, політико-
географічне країнознавство, географія політичних партій і рухів (“географія 
політичної боротьби”), географія виборів (електоральна географія), геополітика, 
політико-географічна реґіоналістика, реґіональна політика (“географія політики”).

У наш час надзвичайно цінними є дослідження в галузі теорії ПГ (чи 
теоретичної географії, хоч строго кажучи, теорія ПГ і теоретична ПГ – це не одне 
і те ж). Основними проблемами цього напрямку є проблеми загального об’єкта, 
предмета і змісту ПГ, її місця у системі наук, зокрема, зв’язку з геополітикою, вчення 
про чинники геопросторової організації політико-географічних явищ і утворень 
(систем), закони і закономірності їх розвитку і функціонування. Недругорядною 
проблемою сучасної ПГ є дослідження її поняттєво-категоріального апарату, 
формування поняттєво-термінологічних систем. Нарешті, велика група питань, 
пов’язаних із застосуванням методів і прийомів, в т. ч. сучасних, таких як 
системний підхід, метод формалізації чи моделювання, впровадження логіко-
математичного виведення тощо, – все це область досліджень теорії ПГ.

До теорії ПГ тісно прилягають дослідження в галузі політико-географічної 
реґіоналістики. Це і розвиток вчення про політико-географічні територіальні 
відмінності – зони, райони, первинні форми територіальної організації політичної 
сфери суспільства, процеси їх виникнення, розвитку і функціонування, а також 
географічні дослідження конкретних політико-географічних регіональних утво-
рень, в т. ч. не лише внутрішньо-, але й наддержавних (наприклад, Близько-
східного чи Центрально-Американського).
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Традиційним напрямком досліджень є політична географія світу (політико-
географічна глобалістика, географічні аспекти глобальних політичних проблем). 
Центральним тут стало дослідження глобалізації, тенденцій у глобальному 
розподілі політичних сил у зв’язку із особливостями геопросторової організації 
економічного і воєнного потенціалу окремих країн і їх груп. Тут політична 
географія органічно виходить на глобальну проблему миру і відвернення світової 
війни, виживання людської цивілізації. Особливо важливим є дослідження 
світових процесів політичної інтеґрації, дезінтеґрації (зокрема розпаду останніх 
імперій і багатонаціональних держав) і диференціації та ін.

В цьому аспекті набирає нових нюансів традиційна галузь і напрямок 
досліджень – політико-географічне країнознавство (ПГК). Для нас особливо 
важливе політико-географічне українознавство, поняття якого не зовсім 
збігається з політичною географією України. У ПГК центральними проблемами 
є: формування державної та етнічної території; державного кордону, його оцінки, 
внутрішньої політико-географічної організації території, її реґіоналізації. Для 
багатьох, особливо різних за площею і розмаїтих у своїх окремих частинах 
за історико-політичними традиціями країнах стоїть питання їх федералізації. 
Географічні аспекти зовнішньополітичної діяльності країни теж одна з 
найважливіших проблем політико-географічного країнознавства.

Тільки що названа проблема традиційно вивчає геополітика – наука, що 
досліджує вплив природногеографічних чинників, зокрема природногеографічного 
положення на зовнішню політику держави. Хоч геополітичні дослідження після 
Другої світової війни майже припинились, однак поява неоглобалізму, яку 
проводили і проводять окремі держави (США, СРСР, а тепер Росія, Китай, Японія) 
заставляє повернутись до геополітичних проблем країнознавства, розглядаючи їх 
стосовно сучасних глобальних і реґіональних реалій.

Особливо швидко розвиваються такі сфери досліджень як географія 
політичних партій і рухів та електоральна географія, що часом об’єднуються 
під назвою географії політичних сил. Ці напрямки розвинені у демократичних 
країнах Заходу з їх політичним та світоглядним плюралізмом. Лише в останні 
декілька років спостерігаються початки таких досліджень у посткомуністичних 
державах зокрема у Росії (Леонід Смірняґін, Ніколай Калєдін та ін.). Дослідження у 
сфері географії політичних сил цікаві тим, що, по-перше, вони виводять суспільну 
географію у нову площину – вивчення територіальних аспектів функціонування 
суспільства (без цього не можна зрозуміти сутності геопросторової організації 
загалом); по-друге, дають можливості прогнозувати “поведінку” окремих 
районів у випадку зміни загальнополітичної ситуації у країні, передбачати і 
кількісно оцінювати політичні результати тих чи інших економічних, соціальних, 
екологічних та інших заходів.



191Нові галузі, напрямки та аспекти

Особливості розвитку політичної географії*1

Періодизація розвитку політичної географії. Політична географія є 
древньою сферою людських інтересів як і географія в цілому. У своєму розвитку 
вона пройшла декілька великих стадій (періодів); кожен з яких має особливості, 
що відображають загальний стан наукових досліджень в окремі епохи і процеси 
внутрішнього саморозвитку географії як науки.

Всю історію розвитку ПГ можна умовно поділити на три великі періоди: 
протонауковий, квазінауковий і науковий. І перший, і другий, і третій мають ще 
свою внутрішню градацію.

Протонауковий період надзвичайно довгий. Він тягнеться з древньої 
Греції (V ст. до Хр.) і закінчується кінцем ХІХ ст. Політична географія як 
наукова дисципліна тоді ще не виділялась, а входила у недиференційовану 
наукову сферу в цілому, як аспект наукової рефлексії. Назва “протонауковий” не 
означає “ненауковий”. Насправді мова йде лише про те, що політична географія 
розвивалася не як окрема наукова дисципліна. Просто політико-географічні явища 
пояснювались різними чинниками всередині науки в цілому або географії загалом. 
Тоді можна говорити про різного роду детермінізм: теократичний (коли розвиток 
суспільства, його політичної сфери пояснювалось Божою волею), географічний 
(вирішальний чинник – це характер природного середовища), біологічно-расовий 
(виводить закони суспільного розвитку з природно-біологічних відносин), нарешті, 
економічний (згідно з ним суспільне життя, в т. ч. і політичне – це результат 
вирішального впливу економічних відносин (“пом’якшений” економічний детер-
мінізм у К. Маркса).

Для історії політичної географії найбільш важливим є її геодетерміністичний 
аспект. Вже древні цікавились взаємозв’язками природного довкілля і життя 
людей, в т.ч. політичного. Оскільки природне довкілля змінне у просторі, то вчені 
старались робити висновки про вплив цих змін на життєдіяльність населення – його 
звичаї, релігію, норми співжиття, характер людей, господарювання, політичний 
устрій. Так, вже давньогрецький лікар Гіпократ (460–377 рр. до Хр.) розрізняв 
людей гористих – з одного боку, вітряних і вологих країв – з іншого. Перших він 
характеризував як високих, лагідних і відважних, других – як нервових і лінивих. 
Ідея зв’язку довкілля і людини домінує в інших грецьких вчених – Платона, 
Арістотеля, Страбона та ін.

Зокрема Арістотель (384–322 рр. до Хр.), автор багатьох праць в різних 
областях знань (“Органон”, “Метафізика”, “Про душу”, “Риторика” та ін.) написав 
книгу “Політика”, в якій висловив своє розуміння держави – цієї основної форми 

* Друкується за: Шаблій О. І. Особливості розвитку політичної географії / О. І. Шаблій // Суспільна 
географія : теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 
С. 191–211.



МЕТАТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ192

геопросторової організації людської цивілізації. Зв’язки між територією держави, 
її природними властивостями і населенням він розглядає як істотні. Зокрема 
Арістотель велику увагу приділив впливу природно-географічних особливостей 
території і особливо її клімату на вибір столиці, кордони держави, будову її армії 
і морського флоту та ін.

Подібним чином грецько-римський географ Страбон (64–20 рр. до Хр.), автор 
17-томної “Географії”, яка повністю збереглась, розглядав і порівнював природні 
чинники, необхідні для політичного функціонування обширної Римської імперії.

Можна сміливо стверджувати, що давньогрецькі вчені і мислителі започат-
кували концепцію причинної залежності державного устрою від географічних, 
зокрема кліматичних умов. Це були основи географічного детермінізму взагалі 
і географічного детермінізму у політичній географії зокрема. Описуючи окремі 
країни тодішньої ойкумени (заселеної Землі), вони звертали увагу передусім на 
політичний устрій, форми державного правління, військово-оборонні особливості 
держав і регіонів, їх зв’язки і залежність з природними передумовами.

У середньовіччі інтерес до політичної географії у Європі дещо спав. Проте 
у арабському світі географія в цілому була представлена досить широко, завдяки 
працям істориків, філософів, описам купців і мандрівників. Один з них був 
мандрівник Абд-аль Раман Ібн Гальдун (XIV ст.), який описав найбільш йому 
відомі і могутні країни, племена і міста і пов’язав їх особливості з природними 
властивостями реґіонів їх розташування. На думку М. І. Ґлесснера, дослідження 
цього мандрівника вели до теорії політичної інтеґрації та дезінтеґрації і таким 
чином, до концепції циклічної природи існування держави.

До пізнього середньовіччя відносяться і праці французького вченого Бодена 
(1530–1596), який виділив кліматичні зони – північну, помірну і південну 
і показав їх вплив на характер людей, що проживають в них. Він ще пов’язав 
кожну зону з планетами – відповідно з Марсом, Юпітером, Сатурном, тобто 
детермінізм географічний пов’язав з астрологічним. Однак Боден ще залишився 
і на теологічних позиціях, згідно з якими доля людини, суспільства і держави 
визначається волею Божою.

Новий етап прихованого розвитку політичної географії у руслі теорії 
географічного детермінізму започаткований працями французького філософа-
просвітителя ХVIII ст. Шарля Луї Монтеск’є (1689–1755). Свою концепцію 
він виклав у відомій книзі “Про дух законів”. У Ш. Л. Монтеск’є географічний 
детермінізм набрав крайніх форм. При цьому вчений особливу роль відводить 
впливу клімату. Він пише, що нема у світі більшої сили, ніж сила клімату, 
пояснюючи цим навіть виникнення і розвиток азіатських деспотій. Монтеск’є 
показав вплив ландшафту і особливо клімату та родючості ґрунтів на політичні 
системи і форми правління.

Останніми найбільшими геодетерміністами XVIII і ХІХ ст. були німецькі 
вчені – історик Йоган Готфрід Гердер (1744–1803) та географ Карл Ріттер 
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(1779–1859). Головна праця Й. Г. Гердера “Ідеї до філософії історії людства”, де він 
трактує історію суспільства як продовження розвитку природи, критикуючи при 
цьому Монтеск’є. Але тут же Гердер заявляє, що “відмінність людей подібно як і 
усіх інших тварин спричинене відмінностями місцевостей”. Слідом за Емануїлом 
Кантом, Гердер стверджує, що історія являє собою зведену до руху географію 
усіх часів.

Великий німецький географ першої половини ХІХ ст. Карл Ріттер загалом 
теж був географічним детерміністом щодо суспільного розвитку. Але його можна 
вважати і теократичним детерміністом, тобто таким, що пояснює зумовленість 
усіх суспільних явищ, в т. ч. і політичних Божою волею. Останні праці К. Ріттера 
“Землезнавство у його відношенні до природи та історії людини, або загальна 
порівняльна географія”, “Ідеї про порівняльне землезнання” та ін. На думку 
М. І. Ґлесснера “Загальна порівняльна географія” К. Ріттера “... була, по суті 
першою спробою створення моделей у  політичній географії, і він є одним з 
фундаторів сучасної географії”1.

Економічний детермінізм у політичній географії пов’язаний з розвитком 
економічної науки (політекономії) і державознавством. Він представлений такими 
відомими іменами як Вільям Петті (1623–1687) та Карл Маркс (1818–1883).

Вільям Петті – англійський вчений економіст, автор “Політичної анатомії 
Ірландії” та “Політичної арифметики”. В останній книзі започаткована 
сучасна теорія економічної науки, розвиток якої пов’язувався із розвитком 
капіталізму. В. Петті розкрив роль територіального, в т. ч. природно-ресурсного 
і демографічного чинників у формуванні сили держави, обґрунтував концепцію 
сфери впливу і ролі столиць та інші політико-географічні питання.

Саме тоді, наприкінці XVIII ст. вперше починає вживатись термін “політична 
географія” за аналогією з політичною арифметикою (політичною економією)2. Але 
тоді термін “політична географія” використовувався для позначення тих проблем, 
що охоплювались соціально-економічною географією. Навіть ще у XVIII ст. 
російський історик та географ І. Татіщев (1686–1750), класифікуючи географічну 
науку, виділяв у ній математичну, фізичну і політичну, тобто економічну географію. 
Та вже на початку 1760-х років Михайло Ломоносов (1711–1765) починає вживати 
термін “економічна географія”, тоді як термін “політична географія” у близькому 
до сучасного розуміння значенні вживав німецький філософ і географ Емануїл 
Кант (1724–1804).

З політичної економії (“політичної арифметики”) В. Петті у XVIII ст. 
виросла окрема наукова дисципліна – описове державознавство окремих країн 
(т. зв. “камеральна статистика”). Її основоположником був німецький вчений 
Ахенваль. Описове державознавство стояло близько до суспільної географії, в т. ч. 

1 Glassner M. I. Politikal Geography / М. І. Glassner. – New-York-... – Singapore, 1993. – S. 4.
2 Pawlowski St. O renesansie geografii polityczney / St. Pawlowski – Poznan, 1933. – S. 23.
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і політичного її аспекту. В ньому вже чітко було визначено, що основним об’єктом 
дослідження тут є окрема країна, якщо її розглядати як державну структуру, 
тобто як систему влади, територіального устрою, апарату, фінансів, війська 
тощо. В цій сфері політико-географічні аспекти були аж ніяк не другорядними. 
Наприклад, у книгах з камеральної статистики опис держави складався з таких 
розділів: територія, кордони, державний устрій, політико-адміністративний поділ, 
державний апарат, фінанси, державний бюджет, галузі господарства, військо, 
флот, відносини з іншими державами тощо1. Внаслідок розгалуження у пізніші 
десятиріччя описове державознавство розділилось на методичну дисципліну 
статистику, що вивчає статистичні математичні закономірності, і статистично-
галузевий напрямок дослідження країн та районів. В колишньому СРСР цей 
напрямок прийшов до занепаду внаслідок розвитку районно-комплексної школи, 
а саме країнознавство, в т. ч. і політико-географічне не мало інформаційної бази 
розвитку.

В Радянському Союзі, в т. ч. і в підросійській Україні, політична географія 
майже не розвивалась. Панував економічний детермінізм марксистського зразка. 
Відповідно до цього різновиду детермінізму головними у суспільних відносинах 
є відносини економічні, відносини власності. Хто, який клас володіє власністю, 
той володіє економічною сферою. А від останньої прямо і опосередковано 
залежить сфера політична. Тому держава є знаряддям панування класу імущих, 
класу експлуататорів над класом (-ами) неімущих, позбавлених власності на 
засоби виробництва, а політичні процеси у ній так чи інакше детермінуються 
економічними відносинами, принаймі їх тип – капіталістичний, соціалістичний. 
Внаслідок таких теоретичних та ідеологічних установок політична географія 

1 По суті більшість російських економіко-географів XVIII–ХІХ ст. (І. Кирилов, В. Татіщев, навіть 
П. Семенов-Тяншанський) були типовими описовими державознавцями. У їх працях знайшли 
детальний статистичний опис з багатьма цифровими матеріалами, економіко- і політико- 
географічні особливості Російської імперії в цілому і її окремих регіонів, в т. ч. і території 
України. Правда, ні ці, ні інші вчені-великодержавники не визнавали українців за окрему 
націю, а Україну за політико-географічну одиницю. Глянути хоча б на заголовки їх праць і  все 
стане зрозумілим: “Цветущее состояние Всероссийского государства” (І. Кирилов). “Руссия, 
или, как ныне зовут, Россия” (В. Татіщев), “Обозрение Российской империи в новоустроенном 
состоянии” (С. Плещеєв, написано у 1786 р. після ліквідації Запоріжської Січі і полкового устрою 
на Гетьманщині), “Начертание статистики Российского государства” (К. Арсеньев) та ін. За 
К. Арсеньевим, територія підросійської України згідно з першим (1818 р.) районування імперії 
виділена в окремий простір (“пространство”) – Карпатський (з включенням сюди підросійської 
Польщі), а вже у другому (1848 р.) районуванні – розділена на дві частини – північну Карпатську і 
південну Степову. Остання охоплювала степові простори Передкавказзя і середнього та нижнього 
Поволжжя. А проведене у 1880 р. Петром Семеновим Тян-Шанським ділення України на три 
райони – Малоросійський, Новоросійський (з границею вздовж Дніпра) і Південно-Західний 
було настільки вигідним імперії, що існувало у трохи зміненому вигляді аж до нашого часу під 
назвами Донецько-Придніпровського, Південного та Південно-Західного районів.
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країн трактувалась як прямий наслідок, дзеркальне відображення економічної 
географії. Політико-географічні відмінності всередині СРСР чи окремої 
республіки до уваги не брались. Правда, Ф. Енґельс кинув географії рятівний круг 
у вигляді відомого вислову у листі до Борґіуса: “далі, в економічні відносини 
ми включаємо і географічну основу, на якій ці відносини розвиваються”. Але 
це був дірявий круг. Він швидко наповнювався важкою водою більшовицького 
догматизму (економічного детермінізму) і вся будівля соціально-економічної 
географії негайно осідала на дно.

Квазінауковий1 період у розвитку політичної географії започаткований 
наприкінці ХІХ ст. німецьким вченим Фрідріхом Ратцелем (1844–1904), а далі 
розвинений у працях шведського і німецького вченого Рудольфа Челлєна (1864–
1922), німецького вченого Карла Гаусгофера (1869–1946), англійського географа 
і державного діяча сера Гелфорда Маккіндера (1861–1947) та ін. Він закінчується 
після Другої світової війни, тобто охоплює півстолітню історію. Період багатий 
на імена, течії і концепції. Але всіх їх об’єднує одне: політична географія різко 
трансформується у геополітику – науковий напрямок, який розглядає політичну 
державу у найтіснішому зв’язку з її географічним положенням і територією.

Геополітика як наукова дисципліна, яка формувалася на пограниччі політичної 
географії і політології, мала і має право на існування. Але п’ятдесятирічний період 
її розвитку показав, що метологічні основи і її зміст, практичні висновки, які 
робились з “теоретичних” побудов, не є науковими. Тому цей період у розвитку 
політичної географії ми називаємо квазінауковим.

Започаткований він працями Ф. Ратцеля “Антропогеографія” (1882) та 
“Політична географія” (1897). Багато ідей і думок Ф. Ратцеля є розвитком теорії 
його попередника Карла Ріттера і можна сміло стверджувати: вони є величезним 
внеском у теорію і практику географічної науки2.

Псевдонауковими проте є методологічні основи геополітичних конструкцій 
Ф. Ратцеля, географічний детермінізм якого доведений до крайньої межі, коли він 
стверджує, що земля є “постійним фактором темпераментів, змінних людських 
прагнень, вона керує людськими долями з сліпою брутальністю”3. Основним 
об’єктом політичної географії вчений вважає державу, а у ній, як вже відзначалось, 
географічне положення (Lage), і територію (Boden). Будучи біологом за основним 
фахом, Ратцель трактує державу як своєрідний надіндивідуальний живий організм, 
який для свого існування і розвитку потребує певного життєвого простору (Leben-

1 Квазі – з лат. ніби то.
2 Тому було б помилково огульно перекреслювати весь науковий доробок Ф. Ратцеля. Вже 

закріплення самого терміну “антропогеографія” за географією людини (суспільної чи соціально- 
економічної географії) заслуговує повернення до нього у наш час хоча б тому, що він охоплює 
всі суспільно-географічні дисципліни, в т. ч. і політичну географію, і як міжнародний термін на 
старогрецькій основі без перекладу може застосовуватись у різних мовах.

3 Grzybowski K. Geopolityka. – Kraków, 1938. – S. 2–3.
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sraum). Звідси випливає необхідність територіальної експансії держави. В умовах 
поділеного світу це означало не що інше, як загарбання чужих територій. Зокрема 
сусідніх держав, що відповідало інтересам німецького імперіалізму на початку 
ХХ ст. Псевдотеоретичні засновки і висновки Ф. Ратцеля будувались на позиціях 
соціального дарвінізму, який мав велике поширення у Європі на зламі двох століть. 
На соціальному дарвінізмі Ф. Ратцель і розвинув т. зв. органічну теорію держави.

В 1897 р. Ратцель вивів сім “законів” зростання держави:
1. Територія держав зростає із збільшенням населення, маючи відповідне 

зростання культури.
2. Територіальне зростання слідує за іншими аспектами розвитку.
3. Держава зростає шляхом поглинання менших утворень.
4. Границя є переферійним органом держави, що відображає її силу і ріст; 

тому вона не постійна.
5. В процесі свого зростання держава шукає для поглинання політично 

значимі території.
6. Імпульс зростання приходить до примітивних держав від розвиненіших 

цивілізацій.
7. Тенденція до територіального зростання є безперервною і посилюється у 

результаті змін у державі1.
Таким чином, Ф. Ратцель далеко відійшов від Ш. Л. Монтеск’є. Якщо останній 

основну увагу звертав на форми правління народу чи нації, то Ф. Ратцель – на 
державу; якщо французький просвітитель доказував визначну роль кліматичного 
чинника, то німецький – географічного положення і розмірів держави, її 
“простору”; якщо Ш. Л. Монтеск’є звертає увагу на внутрішні проблеми народу, 
суспільства чи навіть держави, то Ф. Ратцель – на зовнішні її відносини.

Детермінізм Ф. Ратцеля суттєво відрізняється від детермінізму Ш. Л. Мон-
теск’є. Для Ш. Л. Монтеск’є кліматичний чинник є зовнішнім стосовно суспільства, 
він є силою матеріальною (на відміну від теократичного детермінізму, де зов-
нішньою силою є духовна субстанція – Бог). Для Ф. Ратцеля – чинник землі, 
території держави, “життєвого простору” є внутрішнім, бо він – це тіло держави, 
а кордони – її життєві переферійні органи, що змінюються залежно від росту 
сили держави. Приріст території, за Ф. Ратцелем, це “харч”, “продовольство” для 
держави як їжа для живого організму.

Говорячи про зміст і завдання політичної географії, Ф.Ратцель писав: 
“політична географія повинна будувати своє вчення про державу лише на 
конкретному земному ґрунті. Тільки базуючись на ньому, держава є людським 
витвором, але таким, що розвивається лише на ґрунті Землі. При цьому неможливо 
уникнути зв’язку з проблемами соціології і державознавства; при цьому 
закономірності політичної географії мусять узгоджуватись із закономірностями 

1 Glassner M. I. Politikal Geography... – С. 224.
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історії. Але географія мусить сама закласти собі основи, тому що йдеться про 
чисто географічні сприймання і діяльність. Справжня політична географія за 
предметом і метою може бути лише географічною1.

Книга Ф. Ратцеля “Політична географія” (1897) складається з дев’яти розділів. 
У першому під назвою “Держава і її земля” розглядається питання взаємозв’язків 
між державою як політичною структурою і “територіальним оранізмом” і землею, 
“життєвим простором”. Тут же диференціюються поняття “володіння” землею 
і “панування” на ній. Другий розділ книги “Історичні спрямування і зростання 
держав”, де головна увага присвячена процесам політичної диференціації в 
історичному розвитку держав, колонізації нових територій, співставленню 
державних територій і природно-географічних областей (країв). У третьому 
розділі “Чинники територіального зростання держави” розглядається поняття 
цього росту, в т. ч. оточення держави. 

Далі, у четвертому розділі увага звернена на політико-географічне положення 
держави; у п’ятому – на її політичний простір (“далекий” і “близький”), його 
співвідношення з кількістю населення; у шостому – на “границі держави, де 
мова йде про “природні границі”, “розвиток політичних границь”, границі як 
“периферійні органи” держави, границі і форми території. 

Останні три розділи присвячені ролі окремих природних територіальних 
чинників у політичному житті держави – перехідних зон між сушею і морем 
(побережжя, острови, півострови), водним артеріям і морям, горам і рівнинам2.

Із всього сказаного виникає, що Ф. Ратцель не був прямолінійним стосовно 
трактування ним впливу географічних чинників на політичне життя. Йому слід 
віддати належне: він бачив, що одні і ті ж природні передумови у різний історичний 
період або у той самий час не однаково впливають на різні народи і спільноти, 
що можливе перенесення особливостей політичного устрою, мислення чи духу з 
одних місцевостей у інші з іншими властивостями природного середовища тощо. 
Іншими словами, у Ф. Ратцеля вже явно проявились певні ознаки географічного 
індетермінізму. Але вони не були далі ним розвинені.

Основоположником геополітики, автором самого терміна “геополітика” став 
шведський (м. Уппсала) і німецький (м. Берлін) вчений і державний діяч, учень 
Ф. Ратцеля – Рудольф Челлєн (1864–1922). Зробив він це у працях “Великодержави 
сучасності” (1914) та “Держава як форма існування” (1916 р. – шведською, 1917 р. – 

1 Ratzel F. Politische Geographie / F. Ratzel. – 1897. – S. IV.
2 Така класична структура політичної географії у монографічному викладенні її вчення та ідей. Вона 

мало змінилась у наступні десятиріччя. Наприклад, у праці німецького географа Отто Мауля 
“Політична географія” (1929, 1956) вступна, загальна частина книги розглядала такі питання: 
наука про державу і географія, географічні проблеми держави (простір як основа держави, зв’язки 
держави з природним простором, включаючи впливи клімату, морів, рельєфу, рослинності, типів 
географічного положення держави), людина як носій державності (роль раси, нації, населення), 
держава та країна і гармонізація простору тощо.
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німецькою мовами)1. Він розвинув геополітику не в руслі географічної науки, як 
це зробив Ф. Ратцель, а у контексті науки про державу – державознавства, ще 
ширше – політології. Але від Ф. Ратцеля він взяв основну методологічну засаду 
про державу як “понадіндивідуальний живий організм”, що має “біологічний 
характер”. Це той же соціальний дарвінізм, який вважає основним законом життя 
боротьбу за виживання, а отже і за “життєвий простір”.

Р. Челлєн розумів політологію як одноцільне знання про державу. Але його 
державознавство не є “описовим державознавством окремих країн Ахенваля, 
а самостійною наукою, окремою від географії, юриспруденції і соціології, хоч і 
зв’язаної з ними. 

Вчений писав, що прагне до “науки про державу, яка синтетично піднесеться 
понад тезою колишньої науки і антитезою географії”2. У праці “Нарис системи 
політики” він “розкриває взаємопов’язаність п’яти основних “органів”, структур 
чи елементів держави: влади, землі (території), державного народу (нації), 
суспільності, господарства. Ними визначаються основні напрямки та аспекти 
політологічних досліджень:

а) кратополітика досліджує структуру влади, але відрізняється від суміж-
ного з нею правознавства тим, що вивчає як реально в житті виконується діюче 
законодавство, включаючи і основний закон – Конституцію;

б) геополітика досліджує державну приналежність тієї чи іншої території, 
земного простору, вплив їх конкретних природно-географічних властивостей на 
державну політику. Вона межує і пов’язана з географією, особливо фізичною;

в) етнополітика вивчає вплив етнічних (національних) рис і структур на 
державу і її політичне функціонування. Будучи зв’язаною з етнографією (так тоді 
розуміли сучасну демографію і етнологію), етнополітика досліджує зв’язки між 
етнічними особливостями і державою;

г) соціополітика, як і пов’язана з нею соціологія, вивчає соціальну (класову, 
фахову, суспільно-верствову та ін.) структуру населення, але не саму по собі, а у 
найтіснішому зв’язку з її відношенням до влади;

д) екополітика3 досліджує господарські аспекти зовнішнього і внутрішнього 
політичного становища держави: виходи на регіональні та світові ринки; 
регіональну економічну політику тощо.

Отже, геополітика Р. Челлєна – це наука, точніше наукова дисципліна про 
одну із п’яти підсистем держави – землю, її територію, поруч і у зв’язку з іншими 
науковими дисциплінами державознавства (вчення про державу або “політику”). 
Деталізуючи суть геополітики, Р. Челлєн розрізняв в її структурі три складові 
частини – топо-, морфо- і фізіополітику.

1 Може точнішим був би переклад “Держава як організм” (О. Ш.).
2 Grzybowski K. Geopolityka... – С. 5.
3 Не плутати з сучасною екополітикою, яка досліджує політику стосовно природного довкілля і 

вплив останнього на політичні аспекти функціонування держави.
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Топополітика – підрозділ геополітики, який досліджує сучасне глобальне, 
регіональне чи сусідське положення держави, її місце серед держав світу, геостра-
тегічне і геокультурне розташування і зв’язки.

Морфополітика – вивчає територіальний устрій держави і роль її столиці, 
адміністративного поділу, просторову зв’язаність держави, зв’язки центру з пери-
ферією, кордони і прикордонні території.

Фізіополітика – підрозділ геополітики, що досліджує територію з погляду її як 
носія природно-ресурсного потенціалу і впливу його використання на потужність 
держави, її самостійність і політичну діяльність.

Саме для Р. Челлєна предметом геополітики є не земля як така, а першою 
чергою, “земля, просякнута політичною організацією”. Він вважає, що “коли 
політична географія вивчає землю як дім людства стосовно інших її властивостей, 
то геополітика завжди звертає увагу на протилежне – на єдність держави і прагне 
зробити свій внесок у розуміння самої суті держави”1. Подібно як у Ф. Ратцеля у 
концепції Р. Челлєна земля є “тілом” держави, що навіть важливіше від населення. 
Бо держава може частково втратити своє населення, наприклад, шляхом еміґрації, 
але це не буде дуже шкідливим для її цільності. Втрата території призводить 
державу до смерті чи каліцтва. Тому така важлива роль границь держави і її 
зовнішніх зносин. На думку Р. Челлєна, зовнішня діяльність держави становить 
першорядний “експериментальний терен геополітики”.

І все ж не слід зводити вчення про державу Р. Челлєна лише до підкреслення 
ролі природного чинника у геополітиці. Володимир Потульницький підкреслює, що 
“методологічно найважливішим для політологічних досліджень вчений вважав, по-
перше, необхідність поєднання теоретичних політичних досліджень з політичною 
історією тієї чи іншої держави, оскільки лише взаємозв’язок і взаємозумовленість 
цих дисциплін визначають її дійсну сутність; по-друге, необхідність дослідження 
становища даної держави в системі держав, яка існує в світі (тепер ми б це 
назвали необхідністю вивчення політико-географічного положення держави. – 
О. Ш.); по-третє, з’ясування шляхом дослідження історичних змін у становищі 
даної держави характерних рис її теперішнього становища”2. Отже, Р. Челлєн не 
ігнорує історичного чинника, подібно до того як Ф. Ратцель підкреслював думку, 
що політико-географічні закономірності пов’язані (“є частиною”) історичних 
закономірностей.

Квазінаукова геополітика була доведена до крайньої межі німецьким 
географом, академіком і генералом в одній особі Карлом Гаусгофером (1869–
1946), який у 1924 р. заснував “Журнал геополітики”. Після поразки Німеччини у 
Першій світовій війні і втрати нею усіх колоній та частини довоєнних земель тут 

1 Grzybowski K. Geopolityka... – С. 6.
2 Потульницький В. А. Теорія української політології. Курс лекцій / В. А. Потульницький. – К., 

1993. – С. 34.
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запанували реваншистські ідеї, які згодом привели до влади нацистів. К. Гаусгофер 
був одним з хрещених батьків ідеології “дранґ нах остен” в нових умовах1. 
Зокрема американський географ Річард Гартшорн з цього приводу пише: “Нема 
сумніву, однак, що Гаусгофер і його група з допомогою преси шляхом навчання 
молодих журналістів надала велику допомогу внутрішній пропаганді, даючи 
псевдонаукове (підкреслено нами. – О. Ш.) обґрунтування нацистській політиці 
експансіонізму”2.

К. Гаусгофер не створив чіткої концепції геополітики. Його “наукові” ідеї 
часто мали невиразну і туманну та ідеологізовану форму і були міфологемами. 
Наприклад, такий вислів як “народ без простору на Заході і простір без народу 
на Сході” або “політична географія розглядає державу з погляду простору, а 
геополітика – простір з погляду держави”3. Про геополітичні погляди К. Гаус-
гофера американський політикогеограф М. І. Ґлесснер пише: “Гаусгофер і його 
група плутали органічну теорію держави Ратцеля, її версію, знищену і уточнену 
Челлєном і геостратегічні принципи Мегана та Маккіндера, додавши важку 
дозу германського шовінізму, напускної амбітності та містицизму і створили 
прецедент для німецькодержавного експансіонізму. Вони використали не тільки 
карту, але й лозунги і картини, щоб дійти до людей. Поняття життєвого простору 
було запозичено в Ратцеля, але перекручене для пояснення “натуральності” росту 
Німеччини за рахунок своїх менших сусідів – Польщі і Чехо-Словаччини.

Челлєновський захист автаркії4 був відроджений і розвинений зі спрямуванням 
на політичний характер пошуку Німеччиною самодостатності, знову за рахунок 
країн південно-східної Європи, Середнього Сходу та інших. Економічна політика 
була фактично використана як політична зброя нацистською Німеччиною. 

1 Останнім часом з’явились публікації, в яких діяльність К. Гаусгофера трактується неоднозначно 
(див. статтю проф. Сергія Лаврова із Санкт-Петербурга “Геополітика: возрождение запретного 
направления” у журналі “Известие Русского Географического общества”, Т. 125, Вып. 4. 1993). 
С. Лавров пише, що біографія К. Гаусгофера “...була спочатку ідеальною... доктор наук (в 1914 р.), 
високий військовий пост в роки Першої світової війни (пізніше – генерал-майор), видавець 
“Журналу геополітики” (1924–1944), президент Німецької Академії (1934–1937), учитель Гесса. 
Після відльоту Гесса до Англії Гаусгофера прибирають з політики, і з 1942 р. він безвиїзно 
знаходиться у своєму домі в Баварії” (назв, стаття. С. 36). С. Лавров нагадує, що К. Гаусгофер був 
двічі в’язнем ґестапо, знався з російськими білоеміґрантами – творцями теорії євразійства (князь 
Н. Трубецькой, син Володимира Вернадського – Г. Вернадський, російський географ П. Савицький). 
Очевидно, змальовувати постать Карла Гаусгофера тільки чорними фарбами було б недоречно, 
особливо враховуючи його особисту трагедію: його син – географ і поет Альбрехт був розстріляний 
гітлерівцями за два тижні до кінця війни, а К. Гаусгофер покінчив життя самогубством. З 
К. Гаусгофером і його сином Альбрехтом був особисто знайомий український географ академік 
Степан Рудницький. Проте вченого слід оцінювати у першу чергу за його науковий внесок, а не 
за посадами, які він займав, чи тим, як було пізніше використано його наукові ідеї.

2 Хартсхорн Р. Политическая география / Р. Хартсхорн // Американская география. – М., 1957. – С. 174.
3 Лавров С. Геополітика: возрождение запретного направления... – С. 36.
4 Автаркія – самодостатність, орієнтація на власні сили і ресурси.
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Будучи під впливом поняття гартленду, німецькі геополітики захищали альянс з 
Радянським Союзом і, очевидно, були стривожені, коли Гітлер напав на велику 
державу. Вони здійснювали не тільки розвиток нових версій геостратегії – все для 
вигоди, Німеччини, але також старались створити геомедицину, геопсихологію, 
геоекономію і геоюриспруденцію не як дійсно наукові чи законні галузі географії, 
але як зброю німецького завоювання”1.

Геополітика була специфічно німецьким тупиковим розвитком політичної 
географії. Вона відображала, особливо у працях Карла Гаусгофера і його групи, 
потреби Третього райху і загинула як псевдонаука разом з ним. Цільним “вченням” 
її називати неможливо. Але вона мала єдині методологічні основи, закладені 
Ф. Ратцелем – організменну теорію держави, що випливала із соціального дарві-
нізму, використовувала деякі ключові поняття, наприклад, життєвого простору, і 
мала підтримку у керівництві нацистської Німеччини.

Сьогодні спостерігається двояке відродження геополітики. Перше – це 
широке вживання терміна “геополітика” (“геополітичний”), в який вкладається 
політико-географічний зміст. Таке відродження лише посилює позиції політичної 
географії (та й географії загалом!). Друге – використання ідей геополітиків 30-х 
років у завуальованій формі або в новому термінологічному значенні – на перший 
погляд невинному. Наприклад, у політичному словнику російських державних 
діячів з’явився термін “ближнєє зарубежье” стосовно сусідів Росії – колишніх 
радянських республік, ідея “східнослов’янської держави”, в яку обов’язково має 
входити і Україна (разом з Росією і Білоруссю); відроджуються ідеї євразійства. 
А деякі крайні лідери типу Жириновського, Рум’янцева та інших стверджують, 
що нові пострадянські держави “повинні стати сателітами Росії або загинути” 
(“Известия” 4 трав. 1994). Іншої назви для цього як “зоологічний імперіалізм” чи 
“зоологічний шовінізм” не знайти. Ідеї нацизму знайшли нових послідовників!

Науковий період розвитку політичної географії до деякої міри збігається в 
часі з попереднім. Він був представлений працями, що своїм змістом вивищу-
валися над геополітичними реальностями окремих держав чи держави взагалі, 
виходили на глобальний рівень. Цей період започаткований наприкінці XIX ст. 
працями англійського вченого, адмірала Альфреда Тайєра Мегана (1840–1914) 
і продовжений англійцем сером Галфордом Дж. Маккіндером (1861–1947). 
З геополітики окремої держави вони виходили на глобальну геостратегію.

А. Меган основну увагу приділив впливу морів і океанів на історичний 
розвиток людства. Його книги називалися: “Вплив морської сили на історію: 1660–
1793” (1890) і “Вплив морської сили на історію: французька революція та імперія 
(1793–1812)” (1892). Він вивів шість фундаментальних чинників ефективного 
розвитку і збереження морської сили:2

1 Glassner M. I. Politikal Geography... – С. 229–230.
2 Там само. – С. 229–230.
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1) географічне положення (чи лежить країна на морях і океанах);
2) фізична “відповідність” держави (природа її узбережжя) (чи наявні у 

держави природні гавані, естуарії, затоки і т. п.); 
3) обширність території (довжина берегової лінії). Легкість, з якою берег 

може бути розчленований;
4) кількість жителів (країна з великою кількістю жителів здатна на більше 

будівництво і підтримку торгового і військового флоту, ніж країна з малою 
людністю);

5) національний характер (комерційні стремління і морська сила реально 
базуються на миролюбності і широкій торгівлі);

6) управлінський характер (чи управлінська політика реагує на вигоди 
від сприятливих можливостей, пов’язаних з природними та демографічними 
особливостями, від яких залежить морська сила).

У книзі “Проблеми Азії” А. Т. Меган вперше висловив думку про “серце” 
світу у Азії і російське володіння ним. Цю геополітичну ідею розвинув інший 
англійський вчений сер Галфорд Маккіндер – професор Оксфордського універси-
тету, член парламенту. Голова імперського морського комітету у доповіді на 
засідання Географічного товариства на тему “Географічна вісь історії” (1904).

На відміну від А. Мегана Г. Маккіндер брав до уваги той факт, що на переломі 
XIX–XX ст. світ внаслідок будівництва залізниць дуже змінився – зросла сила 
внутрішніх частин континентів. Тому його геополітична стратегія глобально-
континентальна. Він висунув гіпотезу “світового острова” (ще “морські” впливи 
тут відчутні!), в який входять материки Євразія і Африка. Серцевиною цього 
“острова” є територія Російської імперії, а потім СРСР від західних границь до 
Єнісею. Це євразійське “серце” Г. Маккіндер називає віссю ареалу. Пізніше він 
розширив поняття “серця” в ідею “серцевинної країни” (гартленд) – тої ж таки 
Росії чи СРСР. Він писав, що перемога Москви у Другій світовій війні зробить 
СРСР “найбільшою суходільною силою на земній кулі. Більше того, це буде 
найміцніша держава з погляду стратегічної оборони. Серцевина – це найбільша у 
світі природна фортеця. Уперше в історії вона має сили, достатні як кількістю, так 
і якістю”1. Ключ до неї лежить у Східній Європі.

Г. Маккіндер сформулював такі тези: “хто управляє Східною Європою, 
той управляє “серцевинною країною”; хто управляє “серцевинною країною”, 
той керує “світовим островом” (Євразією плюс Африкою); хто керує “світовим 
островом”, той управляє світом. Ці положення певною мірою відповідали 
дійсності. Але в умовах 20–30-х років вони не могли не вплинути на ідеологічне 
і воєнностратегічне спрямування войовничих сил Заходу у східному напрямі, а, 
отже, і проти України.

1 Барліт Генрі С. Планування збройних сил у світі після холодної війни: як урахувати геополітичні 
фактори? / Генрі С. Барліт, Дж. Пауль Холмен // Військо України. – 1993. – Ч. 5. – С. 24.
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Цією гіпотезою була створена т. зв. однополярна геополітична картина світу. 
Правда, вже у 1924 р. Г. Маккіндер висунув ідею біполярного світу. На противагу 
“серцевинній країні” і для збалансування сил він пропонує єдність країн Західної 
Європи і Північної Америки (Антлантичний океан він навіть називає Середзем-
ним). Пізніше він дещо змінив акценти, коли Німеччина пішла війною на Схід.

М. І. Ґлесснер вказував на три великих недоліки гіпотез Г. Маккіндера: 1) він 
не мав достатнього впливу на ріст могутності Північної Америки; 2) він не міг 
пояснити протиріччя між його тезою про силу власника “серцевинної країни” 
і відносною слабістю Росії – СРСР до Другої світової війни; 3) він не брав до 
уваги зростаючого впливу на могутність країн розвитку авіації і технологічних 
нововведень1.

Незважаючи на це, після Другої світової війни західний світ все ж використав 
геостратегічні ідеї Г. Маккіндера – було створено НАТО на чолі зі США. У Німеч-
чині, Великобританії, Англії, Італії та інших державах, у близьких і віддалених 
країнах та островах створено плацдарми оборони і швидкого реагування в разі 
нападу СССР. В цій ситуації Україна опинилась заложницею як США, так і Росії 
(атомні бази, АЕС, ВПК тощо на її території).

Третьою геостратегічною концепцією була концепція Євразійського узбіччя 
(Eurasien Rimland), розроблена професором Єльського університету (США) 
Ніколасом Спайкменом у 30-х роках. Євразійське узбіччя – це територія поза 
межами гартленду, тобто Західна і Середня Європа, Близький і Середній Схід, 
Південна, Південно-Східна, Східна і Північно-Східна Азія. Ця концепція хоча і 
глобалістична, однак у цілому є американською. Суть її наступна.

Особливу глобально-історичну роль Н. Спайкмен відводить не “серцю” 
Євразії, а вже названому Євразійському узбіччю. Він пише: “насправді ніколи 
не було протистояння: суходільна країна – морська країна. В історії завжди було 
об’єднання деяких країн узбіччя з Великобританією проти інших країн узбіччя, 
включаючи Росію, або Великобританії з Росією проти домінуючої сили на узбіччі... 
Якщо у політиків Старого світу має бути гасло, то воно повинне бути таким: “Хто 
контролює узбіччя, той керує Євразією, той вирішує долю світу”2.

Таким чином, у кінцевому підсумку все знову звелось до того самого: як 
управляти світом. А гартленд чи узбіччя (в обох випадках, до речі, євразійські) – 
це лише засіб до світового панування. При цьому в одному випадку гартленд, в 
другому – узбіччя є дестабілізаторами усталеного світового порядку. 

У першому випадку у XX ст. тривалий час виступала радянська імперія 
з її гегемоністськими устремліннями до світової революції шляхом експансії 
останньої; у другому – гітлерівський третій Райх (теж з метою підкорення 
усього світу і впровадження “нового порядку”, національно-визвольні війни у 

1 Glassner M. I. Politikal Geography... – С. 225.
2 Цит. за назв. статтею Генрі С. Барліта та Дж. Пауля Холмена. – С. 25–26.
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післявоєнний період на Близькому і Середньому Сході, Півдні і Південному Сході, 
Далекому Сході.

У наш час Євразійське узбіччя позначене пунктиром політичної напруженості 
чи конфліктів: війни у  колишній Югославії, Придністров’я, Крим, Кавказ, конфлікт 
Ізраїлю з сусідніми державами, війна у Курдистані, Абхазія, Чечня, Нагірний 
Карабах, Кувейт, Ірак, Кашмір, Таджикистан, Тибет, конфлікт материкового Китаю 
і Тайваню, Північної і Південної Кореї тощо. Звертає на себе увагу пересунення 
зони узбіччя на північ, частково за рахунок півдня колишнього Радянського Союзу.

Концепція Євразійського узбіччя постулювала зменшення загрози мирові 
з боку Радянського Союзу (тепер Росії) і збільшення її на “узбіччі” внаслідок 
переворотів в окремих країнах, появи військових диктатур, міждержавних, і 
внутрідержавних конфліктів, які загрожують перетворитися у регіональну чи 
світову війни.

Після Другої світової війни, коли німецька геополітика показала свою повну 
ненауковість і антигуманізм, посилено розвивалась політична географія у США. 
її виразником був відомий американський вчений Річард Гартшорн (1989–1992) – 
автор фунціональної теорії держави. Добре відомі його праці “Функціональний 
підхід у політичній географії” (1950)1 і “Політична географія”2.

Р. Гартшорн дає своє розуміння політичної географії, яка, на його думку, вивчає 
відмінності у політичних явищах від місця до місця у зв’язку з відмінностями 
у інших рисах земної поверхні як людського дому, негативно оцінює німецьку 
геополітику (називає її інтелектуальною отрутою), розкриває зв’язки політичної 
географії з політичною наукою, економікою, антропологією, психологією. Зв’язок 
з історією повинен здійснюватись з допомогою історичного підходу.

Географічність політичної географії він бачить у виявленні “просторових 
подібностей і відмінностей” політичних явищ, у використанні картографічного 
і регіонального методів. Вчений наголошує на необхідності дослідження не 
лише територій, “організованих у політичні одиниці” (наприклад, держав), але й 
географію політичних поглядів, виборів, сепаратистських тенденцій тощо.

У працях Р. Гартшорна розкривається методика політико-географічного 
вивчення територій різних геопросторових рівнів – глобальному, субглобальному 
(“великі сегменти земної кулі”), країнному, регіональному та локальному. 
Особливу увагу звертає на країнний та регіональний (районний) рівні.

Для країнного рівня Р. Гартшорн створює, як вже зазначалось, функціональну 
теорію держави в термінах структури та функціонування систем (це стосується 
і геополітичних одиниць інших рівнів). Він пише: “Держава є політично органі-
зованим простором, що ефективно функціонує. Як успішно це здійснювати? 

1 Hartshorn R. Functional Approach in Political Geography / R. Hartshorn // Annals of the Assotiation 
of American Geographers. – 1950. – 40. – P. 95–130.

2 Политическая география // Американская география. – М., 1957. – С. 169–218.
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Шляхом переборювання центробіжних сил – сил, що тяжіють до роздрібнення 
держави, силами доцентровими, які зв’язують країну у єдине ціле. Центробіжні 
сили існують у кожній країні; у деяких країнах вони настільки потужні, що 
руйнують державну систему повністю”1. Тому головне у функціонуванні дер-
жави – це зв’язуючі фактори, фактори її цілісності.

Р. Гартшорн вважає, що для цілісносі країни системи державного апарату вже 
недостатньо. Необхідна передусім впевненість людей у необхідності об’єднання 
усіх груп населення в усіх частинах держави (району), відчуття тотожності з 
державою. Це здійснюється з допомогою т.зв. державної ідеї. Чинниками цієї ідеї 
можуть бути націоналізм, спільна релігія, спільність релігії і мови тощо. Її ще 
називають raison d’etre (“обгрунтування існування держави”).

Учений подає внутрішній аналіз незалежної держави “як району”, аналіз її 
зовнішніх зв’язків. “Держава, – пише він, – утворює політично однорідний район, 
якщо в усіх її частинах спостерігається однорідність поглядів і одноматність 
відношень між органами, що уособлюють політичну владу над народом. Держава 
може бути регіонально однорідною і при наявності помітних відмінностей, навіть 
антагонізмів у політичних поглядах різних суспільних груп, у тому випадку, якщо 
ці протиріччя рівномірно розподіляються по всій державі. Можна сказати, що така 
держава різнорідна і недостатньо єдина у вертикальній площині, але однорідна 
у горизонтальній”2. Отже, вимога політичної однорідності є важливою рисою в 
існуванні і функціонуванні держави, в її географічному аналізі.

Для нас важлива думка вченого щодо ролі національного фактора. “Коли 
організація держави, – пише він, – чітко базується на певній національній групі, 
яка може легко бути визначена, тоді першим кроком географічного аналізу 
є порівняння території, яку займає ця група – національного району, – з усією 
територією цієї держави. Якщо національний район виходить за межі району 
держави, то держава ще не зовсім сформувалась з погляду єдності нації, і якщо, 
з іншого боку, держава включає в себе частини національного району іншої 
держави, особливо сусідської, то її внутрішня єдність порушується”3.

В аналізі зовнішніх стосунків держави Р. Гартшорн виділяє: територіальні 
(особливо т.зв. прикордонні проблеми, використання території однієї держави 
іншою тощо), політичні (залежність, рівноправність, партнерство), економічні 
(торгівля, послуги, інвестиції та ін.), стратегічні відносини. Щодо останніх, то тут 
виділяються: стосунки з державами, з якими дана країна знаходиться у відкритому 
конфлікті чи з якою цей конфлікт можливий; відносини з державою, з якою дана 
країна знаходиться у воєнному союзі; відносини з іншими районами світу, які 
можна вважати нейтральними.

1 Glassner M. I. Politikal Geography... – С. 225.
2 Там само. – С. 194.
3 Там само. – С. 186.
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Характеризуючи політичний район як об’єкт географічного дослідження, 
Р. Гартшорн виділяв такі його риси: морфологія (форма, розмір, внутрішня вузлова 
структура), динаміка, розташування, зовнішні зв’язки. Постулюється однорідність 
як мета політичного району, але відзначається, що “міцність політичної одиниці 
(це може бути не лише район, але й держава. – О. Ш.) безпосередньо залежить від 
ступеня політичної однорідності і досягнутої функціональної зв’язаності1.

Р. Гартшорн наголошує на політико-географічному дослідженні єдностей 
більш високого рангу, ніж загальнодержавний (країнний). Це регіональні союзи 
держав, ліги, асоціації незалежних держав, різні форми між- і наддержавних 
організацій (типу ООН, НАТО тощо).

Нарешті, Р. Гартшорн виділяє необхідність вивчення проблем кордонів, 
столиць, форм територіального зосередження політичної сфери на мікрорівні 
(політичне територіальне “вогнище”, “осередок”, “ядро”, “вузол”, “фокус” тощо), 
формування політико-географічних понять, досліджень у сфері історичної та 
прикладної політичної географії. В останньому випадку це стосується проблеми 
міждержавних відносин, сфери державного територіального планування.

Підбиваючи підсумки, можна стверджувати, що по суті, Річард Гартшорн 
вперше в історичному розвитку політичної географії, вивів її на дійсно наукову 
основу дослідження. Розробивши теоретичні основи функціонуючої держави, він 
підійшов до системного аналізу і синтезу усіх форм геопросторової організації 
політичної сфери суспільства – глобальної, наддержавної, країнної, реґіональної 
і локальної.

Політична географія і геополітика на зламі тисячоліть*2

Початкові зауваження. На відміну від СРСР, в складі якого до 1991 р. 
перебувала Україна, політична географія (ПГ) Заходу безперервно і успішно 
розвивалася увесь повоєнний період, наповнюючись новими ідеями і теоріями з 
урахуванням політичної, екологічної та економічної ситуації в окремих країнах 
і у світі загалом і зокрема з розпадом колоніальної системи та появою нових 
держав. При цьому однаково продуктивно йшов розвиток як загальної політичної 
географії (приклад, Р. Гартшорна), так і регіональної (дескриптивної) окремих 
регіонів, країн і їх груп.

У післявоєнний період політична географія і геополітика успішно вийшла 
з кризи, у яку їх завели німецькі (Ф. Ратцель, К. Гаусгофер) та англійські 
(Г. Маккіндер) вчені.

1 Glassner M. I. Politikal Geography... – С. 186.
* Друкується за: Шаблій О. І. Політична географія і геополітика на зламі тисячоліть / О. І. Шаблій // 

Суспільна географія : теорія, історія, українознавчі студії. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2001. – С. 221–232.
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Не пориваючи остаточно із довоєнними теоріями і концепціями (до цього 
часу, наприклад, не дано фундаментального обґрунтування хибності ратцелівської 
концепції держави як живого організму), названі наукові дисципліни розвивалися 
у світлі нових загальнонаукових теорій і підходів (системного, інформаційного, 
екологічного тощо). Водночас західні політико-географи та геополітики йшли 
у тісному зв’язку з політологами, екологами і суспільствознавцями. Це стало 
основою появи таких нових напрямків в ПГ і ГП як вивчення політичного 
процесу через поняття прийняття рішень і їх виконання, дослідження екологічних 
і бігейвіористичних аспектів політики в їх просторовому виразі тощо.

Але, щоб відокремити себе від політико-географів і геополітиків довоєнного 
періоду, на Заході останнім часом стали називати політичну географію і особливо 
геополітику “новою”, “критичною”. Так, книга Р. Мюіра (R. Muir) названа автором 
“Політична географія. Нові основи” (“Political Geography. New introduction”, 
1997), книга Дж. Еґню (G. Agnew) і С. Корбріджа (S. Corbrige) “Нова геополітика: 
динаміка геополітичного порядку” (“New geopolitics: the dynamics of Geopolitical 
Order”, 1999), стаття Делбі С. – “Критична геополітика (“Critical geopolitical…”, 
1991) та ін. Якщо ПГ головно залишалася на “державному” (регіональному і 
локальному) рівні вивчення її конкретних об’єктів, то геополітика нашого часу 
в основному освоїла поле міжнародних відносин, особливо міждержавних, 
міжнаціональних, регіональних конфліктів, сепаратистських рухів, формування 
світової політичної системи і світових політичних процесів (“один світ”, “три 
світи”, “багато світів”) тощо.

У системі ГП сформувалася “радикальна геополітика”, яка на базі теорії 
К. Маркса, тобто на основі економічного детермінізму, пояснювала нерівномірність 
політичного розвитку у різних частинах світу. З’явилися радикальні теорії 
неправомірності “національної держави”, “кінця епохи державоіснування” тощо 
(стаття К. Дойча (K. Deutsch), “Криза держави” (“The Crisis of the State”, 1981), 
Р. Джонстона (R. Johnston) – “Піднесення і занепад держави” (“The Rise and 
Decline of the State”, 1993) і т. п. Тут занепад (краще “відмирання) держави як 
суспільно-організованого феномена пояснюється вже не відомою марксистсько-
ленінською “теорією” зникнення держави при комунізмі як органу примусу, а 
новими процесами глобалізації економічного, духовно-інформаційного і політич-
ного життя. Разом з тим з’явилася теорія “модерної держави’’1.

Але одночасно з’являються публікації про занепад не просто держави, а саме 
національної держави. Це яскраво показано у збірнику наукових праць “Піднесення 
і відмирання національної держави” (“The Rise and Decline of the nation State ”) за 
редакцією М. Манна (M. Mann, 1990).

У реальних прогнозах політико-географи і геополітики, зокрема т. зв. 
радянологи не змогли передбачити краху комуністичної системи. Тому вони 

1 The idea of the Modern State. – Oxford, 1984.
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працювали, виходячи з біполярного світу. На кожному з полюсів передбачалося 
існування відповідно США і Радянського Союзу. Але крах “соціалістичної 
системи” – це не лише перетворення світу у монополярний (це тимчасове явище, 
бо зростає активно тихоокеанський східний пояс – полюс), а також прискорене 
формування нових держав – п’ятнадцять на території колишнього СРСР, п’ять – 
на території Югославії та дві – на території Чехо-Словаччини. За той час (1990–
2000 рр.) не змінився кордон жодної європейської, американської, африканської та 
азіатської держави. І одночасно відбулася велика євроазіатська дезінтеграція, чого 
не урахували ПГ і ГП Заходу в кінці 80-х років XX ст.

Друкованими органами – часописами, періодичними збірниками статей, 
альманахами тощо у західному світі у післявоєнний період були: “Антипод” 
(“Antipode”), “Анали Товариства Американських Географів” (“Annals of the 
Association of American Geographers”), “Систематична політична географія” 
(“Systematic political Geography”), “Географічний журнал” (“Journal of Geography”), 
“Політико-географічний квартальник” (“Political Geography Quarterly”) та ін. – в 
Америці і видання “Міжнародний журнал урбаністичних і регіональних досліджень” 
(“International Journal of Urban and Regional Research”), “Політична географія 
сучасної Британії” (“Political Geographie of Contemporary Britain”), “Праці Інсти-
туту британських географів” (“Transactions of the Institute of British Geographers”), 
“Політчина географія” (“Political Geography”) та ін. – у Великобританії, “Геродот” 
(“Herodote”) – у Франції.

Найбільш цитованими авторами в анґломовному світі тепер є Еґню Дж. 
(Agnew J.),  Бессін М. (Bassin M.),  Де’Блій Г. (De’Bliy H.), Бравн С. (Brown S.), 
Коген С. (Cohen S.), Колін С. (Coughlin C.), Делбі С. (Dalby S.), Додс К.-Дж. 
(Dodds K. J.), Ґоттман Дж. (Gottman J.), Гартшорн Р. (Hartstorn R.), Джонстон Р. 
(Johnston R.), Джонс С. (Jones S.), Нокс П. (Knox P.), Лакост І. (Lacoste Y.), Меллор Р. 
(Mellor R.), Муір Р. (Muir R.), О'Твейтейл Дж. (O'Thwathail G.), О’Лафлін Дж. 
(O’Loughlin J.), Паркер Дж. (Parker G.), Сміт Д. (Smith D.), Тейлор П. (Taylor P.), 
К. Реффестін  (C. Raffestin),  Дж. Челенд  (G. Chaliand), Дж. Реджо (J. Rageau) та 
ін. Більшість з них, крім останніх трьох і Лакости, які є французами, – це англійські 
університетські географи, що використовують загально- і спеціальногеографічні 
підходи і методи, географічний спосіб мислення. Ті з них, що працюють у ділянці 
геополітики, більше мислять категоріями політологічної науки, поняттями, 
категоріями, концепціями і теоріями із наукової сфери, що вивчає міжнародні 
відносини (зокрема, “діяльною” тут є категорія сили).

Певним підсумком розвитку ПГ і ГП кінця XX ст. є поява солідних англомовних 
соціально-географічних і геополітичних словників. Зокрема англійський вчений 
Р. Джонстон (R. Johnston) у 1994 р. видав “Словник географії людини” (“The dic-
tionary of Human Geography”, 3rd ed., Oxford), а Дж. О’Лафлін (J. O’Loughlin) тоді 
ж – “Словник геополітики” (“Dictionary of Geopolitics”). Таким чином, політична 
географія і геополітика як наукові дисципліни наприкінці XX – на початку XXI ст., 
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тобто на зламі другого і третього тисячоліть, активно розвиваються і є важливими 
пунктами зростання географічної і політологічної наук.

Загальна політична географія і геополітика. До проблем загальної ПГ і ГП 
належать передусім методологічні і метатеоретичні обґрунтування онтологічного 
і гносеологічного об’єкта дослідження цих наукових дисциплін, їх місця у 
системі наук і взаємовідносин з іншими науками, а також внутрішньої структури. 
Водночас суттєвими проблемами метатеоретичного характеру є обґрунтування 
конкретних об’єктів вивчення, змісту наук, а також загальнонаукових підходів до 
цих дисциплін. Треба одразу відзначити, що даним проблемам у західній ПГ і 
ГП відводиться мало місця. По суті, кожен автор дає своє визначення політичної 
географії і геополітики, виходячи зі своїх міркувань, мало враховуючи філософські 
і загальнонаукові підходи й проблеми. Зупинимося на деяких з вищеназваних 
проблем більш конкретно.

Дефініції об’єкта дослідження політичної географії і геополітики багато-
чисельні, починаючи з відомого Гаусгоферового майже образного висловлювання: 
“політична географія трактує країну з погляду простору, а геополітика розглядає 
простір з погляду держави”1. Не будемо аналізувати цього більше афористичного, 
ніж наукового визначення сутності ПГ і ГП, хоч і з цього ясно, що конкретним 
об’єктом їх вивчення є держава і геопросторові відношення. У післявоєнний 
період з’явилось багато дефініцій ПГ і ГП. Розглянемо декілька з них2.

Визначення американського географа Р. Гартшорна: ПГ вивчає “... зміни 
політичного феномена від місця до місця у взаємозв’язку зі змінами інших 
властивостей земної поверхні як дому людини”. Близьке до нього за змістом 
визначення ПГ, дає Г. Вайґерт. Він пише, що “... політична географія є підрозділом 
географії людини, яка стосується окремих аспектів відносин земля – людина і яка 
наголошує на окремому класі відносин між географічними факторами і політичним 
буттям”. Ці два визначення, незважаючи на певну ускладненість другого з них, 
є чисто антропогеографічними, тобто такими, за якими відчувається “дихання” 
географічного детермінізму, де кардинальним було відношення “земля – людина”.

Дещо віддаляється від них визначення ПГ А. Александера, який вказує, що 
ПГ – це “... дослідження політичних реґіонів чи властивостей земної поверхні”. Тут 
акцент вже зміщений у бік політичної сфери у її геопросторовому виразі. З’являється 
вже форма геопросторової організації цієї сфери – регіон. Але регіон в даному 
випадку вже не є онтологічним об’єктом загальної ПГ. Тут вже земна поверхня не 
виступає фактором, як у антропогеографів, а лише просторовою ареною. Близьке 
до нього визначення за В. Джексоном (W. Jakson). Політична географія, на його 
погляд, вивчає політичний феномен у його ареальному контексті”.

1 Цит. за: Р. Норріс (R. Norris), Л. Гарінґ (L. Haring). “Політична географія” (“Political Geography”). – 
1980. – С. 57.

2 Цит. за: Glassner M. I. The political Geography / М. І. Glassner. – 1996. – Р. 11.
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Наступне визначення ПГ дає Н. Паундс (N. Pounds). ПГ вивчає “... географічну 
природу, політику і силу держави”. Отже, вказується, по суті, лише на конкретний 
об’єкт дослідження – “державу і її особливості – природу, політику, могутність. Це 
визначення, можливо, ближче до визначення геополітики. Але в ньому зовсім нема 
географічного змісту. Тому воно найбільш невдале як за формою, так і за змістом.

Далі іде група визначень, які зміщують акцент з “політичного феномена” 
до “політичного процесу”. Так, дефініція ПГ, подана Географічним комітетом 
Американської асоціації географів, звучить так: “ПГ вивчає ... взаємозв’язки 
географічного ареалу і політичних процесів”. Тут конкретна форма ареалу (а нею 
може бути держава, внутрішньодержавний чи міждержавний реґіон) не вказана. 
Політична сфера (життя, життєдіяльності) розглядається з динамічної сторони – 
політичного процесу. Це суттєве зміщення акцентів, яке вилилося у більш 
узагальнюючі визначення.

У визначенні політичної географії Р. Касперсона і Й. Майнґі (R. Kasperson, 
J. Minghi) сказано, що ПГ “... вивчає просторові і ареальні структури та зв’язки між 
політичними процесами і системами, чи простіше, просторовий аналіз політичного 
феномена”. Це визначення вже близьке до сучасного розуміння суті загального 
об’єкта і предмета та конкретних об’єктів дослідження ПГ. Але тут політичні 
процеси стоять у контексті політичних систем. Дуже лаконічним “процесовим” 
визначенням є дефініція С. Когена (S. Kohen) і Л. Розенталя (L. Rosenthal) 
“… політична географія вивчає просторові властивості політичних процесів”.

Існує група визначень ПГ в руслі функціональної теорії систем, яка 
користуєься поняттям процесу як послідовною системою прийняття рішень і їх 
виконання. Цим перекидається міст у теорію інформації, управління великими 
і складними системами. Словом, наступне визначення вже відображає реалії 
останньої четверті XX ст. і має кібернетичний зміст. Це визначення М. Песіоне 
(M. Pacione): “... політико-географи вивчають географічні наслідки політичних 
рішень і дій, географічні чинники, які впливають на прийняття цих рішень і вплив 
географічних факторів на наслідки політичних акцій”. У певній мірі співзвучним 
йому є визначення дане С. Брюнном (S. Brunn) і Е. Янареллою (E. Yanarella), 
які пишуть, що “... гуманістична політична географія розкриває динамічні 
соціальні процеси, з допомогою чого просторові виміри природи і суспільства 
[of the natural and social world] організуються і реорганізуються національними і 
транснаціональними групами у географічно делімітовані і відносно значимі сфери 
діяльності”. Звичайно, це складне визначення, яке не зовсім точно передає його 
суть, бо є перекладом з англійської. Але в ньому хоча б нема логічного круга, як це 
має місце в майже усіх попередніх дефініціях, де політична географія визначається 
через поняття політики, політичного феномена і т. д. Визначення цих авторів 
повністю переводить суть політичної географії у гуманітарну і соціальну сфери 
і втрачає свій географічний зміст (хоч і тут є “географічний” логічний круг). Це 
визначення, на наш погляд, могло б більше підходити до розуміння геополітики.
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Нарешті, визначення ПГ Нейлом Смітом (Neil Smith): “політична географія 
є частиною географічного дослідження, що вивчає територіальну будову 
політичної сили – ресурсів сили, динаміку сили і використання політичної 
сили стосовно територіальної локалізації і особливостей її результатів, вирізняє 
територіальні відносини, які виникають від застосування політичної сили”1. Це 
теж геополітичне визначення політичної географії, бо автор оперує поняттями, які 
більше стосуються політики і її функціонального аспекту, ніж географії.

Деякі західні автори ще донедавна вважали, що геополітика не є окремою 
наукою. В кращому разі її відносили як складову частину до політичної географії. 
Перша думка була особливо характерна для післявоєнного періоду, друга властива 
для нашого часу. Так, у 1963 р. Коген писав, що “геополітика є інтеґральною 
частиною політичної географії, поскільки традиційно зосереджує свій фокус на 
нації і державі”2. 

А кілька років перед тим (1957) вже відомий нам Вайґерт дуже критично 
віднісся до ГП, коли говорив, що “оскільки політична географія об’єктивно 
пояснює “зміни відносин території і населення держави чи між державами”, то 
геополітика [...] є суб’єктивним прибічником національної політики і пропаганди”. 
Точно і коротко цю думку висловив І. Боумен: “політична географія є наукою, 
геополітика була (!) ідеологією”3. Ці думки свідчать лише про те, що геополітику 
ще у 60-х роках трактували як прислужницю нацизму.

Поважніше до проблеми ГП і предмета її вивчення відносяться вже у 80–90-х 
роках. Це видно з того, що у 1994 р. у США за ред. Джона О’Лафліна вийшла книга 
“Dictionary of Geopolitics ” (“Геополітичний словник”). Він включає 219 статей на 
цю тему і представляє 600 літературних джерел (не усі, правда, з геополітики). У 
вступній статті редактор зазначає, що у США геополітика була близько пов’язана 
з воєнними дослідженнями, технологіями і з військовою тактикою (додамо: і 
стратегією). Цей же автор пише: “для багатьох геополітика є просто географічним 
виміром зовнішньої політики. У цій новій геополітиці існує два рівні: фонове 
(загальне) дослідження розміщення місць, людей і ресурсів і постачання на цій 
основі матеріалів для зовнішньополітичної діяльності і послідовне формування 
просторово базованої політики і планування досягнення специфічних цілей”.

Друга загальна дефініція геополітики, – пише названий автор, – є визначення 
її “стосовно політичної географії”: “... вона – менш об’єктивна і наукова, ніж 
її матірна дисципліна, проте вивчаючи країни, вона більше наближена до їх 
національних аспірацій, хоча тут мало спільного між різними її різновидами”4. Це 

1 Dictionary of Geopolitics // Ed. By J. O’Loughlin. – 1994. – P. 200.
2 Там само. – P. 200.
3 Там само. – P. 200.
4 O’Loughlin J. and Heske H. From Geopolitik to Geopolitigue: Converting a discipline for war to a 

discipline for piece / J. O’Loughlin, H. Heske // The Political Geography of Conflickt and Peace. – 
London: Belhaven Press, 1991. – P. 37–59.
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є геополітика як міжнародна сила держави з перспективою цієї держави, так що 
ми закінчуємо з доброю дюжиною геополітик1.

На думку вченого, третій вид “нової” геополітики починається від використання 
геополітики, що близько пов’язана з силою держав і грою великих сил. Невизначена 
у своєму звучанні “критична геополітика” пробує підійти до об’єкта вивчення із 
позицій соціальної теорії. Це вже базується на основі “вульгарної геополітики” 
великих сил, щоб спробувати зрозуміти шанси, наслідки, методи і переконання 
практики геополітики і геополітиків. Більша частина критичної геополітичної 
літератури полягає у дослідженні лінгвістичної сторони справи, і дискурсів; при 
аналізі текстів виступів, документів, угод і меморіалів є можливість інтерпретувати 
цілі геополітики і запропоновані альтернативи. Інша версія “критичної геополітики” 
запропонована геродотовою2 школою у Франції, яка переконує, що цінний термін 
“геополітика” є осквернений [higacked] національною службою безпеки і що ліва 
геополітика може бути побудована як альтернатива3.

Нарешті, згаданий автор дає своє лаконічне визначення геополітики, 
яка “вивчає лише відносини між країнами чи колоніями і розподіл політики 
великих ареалів і великих сил4. Таким чином, поняття геополітики на Заході 
тепер неоднозначне: від її заперечення, через урахування як частини політичної 
географії і далі до т. зв. нової геополітики і “критичної” (або “лівої”) геополітики.

Тут саме і починається водорозділ і пункт з’єднання політичної географії та 
геополітики. Остання, як сучасна наукова дисципліна без ідеологічних перекосів, 
мала б вивчати функціональну сторону життєдіяльності локальних, регіональних, 
загальнодержавної, міждержавних і глобальної політичних систем.

Тобто конкретні об’єкти дослідження (як ПГ, так і ГП) є cпільними. Але 
якщо ПГ вивчає геопросторову організацію політичної сфери зі сторони терито-
ріального розміщення, взаємозв’язків (насамперед просторових), формування 
політико-географічних систем (генетичний підхід), то геополітика зосереджує 
увагу передусім на функціональну сторону геопросторової організації. А функ-
ціонування геосистем передбачає зміни їх станів у часі, фіксацію цих змін 
органами влади і управління, вироблення (прийняття) ними відповідних рішень, 
виконання цих рішень об’єктами управління, циркуляцію необхідної в управлінні 
інформації. Цю останню значною мірою постачають самі наукові дисципліни – 
геополітика і політична географія там, де вони виступають своєю прикладною 
функцією.

Сучасна геополітика Заходу підійшла до такого розуміння предмета свого 
дослідження. Але ніде не висловила його у експліцитній формі. Крім того вона 
зосередила увагу головним чином на глобальних (а не внутрішньодержавних), 

1 Dictionary of Geopolitics / Ed. by J. O’Loughlin. – 1994. – P. VIII.
2 Мається на увазі журнал “Геродот”, який редагує І. Лакоста.
3 Dictionary of Geopolitics. – 1994. – P. VIII.
4 Там само. – С. VIII.
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макрорегіональних (субглобальних) і міждержавних політичних проблемах, зали-
шивши політичній географії “стару” державну тематику і проблематику.

У зв’язку з кризою геополітики, особливо у післявоєнний час, швидко 
починає розвиватися її “молодша сестра” (вислів французького вченого Селерера, 
1961) геостратегія. Геостратегія – це “дослідження просторового розподілу 
сухопутної, морської і повітряної сил і їх взаємозв’язки з географічним феноменом” 
(Дж. Паркер, 1994)1. Розвивалась у післявоєнний період передусім у Франції, в 
якій її Президент де’Голль проголосив незалежну стратегію між двома потугами – 
Заходом і Сходом, геостратегія мислила передусім категоріями перспективних 
національних інтересів. Отже, виникли нові трактування європоцентризму у світі 
і франкоцентризму у Європі (потуга Німеччини була ліквідована під час Другої 
світової війни). Було відновлено категорію “Mitteleuropa” (виникла ще перед і під 
час Першої світової війни).

На відміну від геополітики (навіть нової чи критичної), геостратегія в 
основному аналізує геостратегічні (вони ж геополітичні) переважно воєнні та 
політичні доктрини. Відомі доктрини Монро, Трумена, Айзенхауера, Джонсона, 
Ніксона, Картера, Рейґана, Брежнєва та ін. Тому вона близька до військової 
географії в її стратегічному вимірі. Хоч геостратегічні доктрини не обов’язково 
мають виражену воєнно-політичну форму. Наприклад, у доктрині Р. Рейґана є такі 
слова: “нашою місією є плекати і захищати свободу і демократію і передавати 
ці ідеї, де це можливо. Ми маємо стояти так з усією нашою демократичною 
спільнотою. І ми не повинні втрачати віру в тих, хто рискуючи своїм життям 
на будь-якому континенті від Афганістану до Нікараґуа, нехтує підтримуваною 
совєтами агресією і обороняє права, які є нашими від народження”2.

Нові загальнонаукові підходи у політичній географії і геополітиці. Серед 
нових підходів, які характерні в останні двадцять-тридцять років не лише для 
ПГ і ГП, а, по суті, для усіх суспільних наук (отже це загальнонаукові підходи) 
слід назвати передусім гуманістичний, екологічний та бігейвіористський3. 
Часом кожен з них не проявляється у “чистому” вигляді, а через певну форму. 
Наприклад, бігейвіористський (поведінковий) якраз найхарактерніший для 
геополітики, де почали використовувати теорію прийняття рішень і їх виконання. 
Ця теорія найбільш повно і точно описує поведінку систем, в т. ч. і просторову, 
що є головним у геополітиці, яка вивчає, як вже відзначалося, функціонування 
політичних об’єктів у геопросторі.

Гуманістичний підхід. Ще до недавнього часу політика багатьох, особливо 
економічно сильних або ідеологічно збочених держав (наприклад, гітлерівської 
Німеччини, Радянського Союзу) була націлена на регіональну чи навіть світову 

1 Parker G. Geostrategue / G. Parker // Dictionary of Geopolitics. – 1994. – P. 98.
2 O’Sullivan P. Geopolitical doctrines / P.  O’Sullivan // Dictionary of Geopolitics. – 1994. – P. 92.
3 У російській науці останній називали “біхевіористський”. Для української фонетики цей 

англійський термін behavior краще передавати в англійському звучанні як бігейвіористський.
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гегемонію, загарбання чужих територій чи поневолення інших народів. Це дістало 
назву імперіалізму. Не вникаючи у причини політичного імперіалізму, відзначимо, 
що за ним мусив прямо чи посередньо стояти економічний або, як у Радянському 
Союзі – ідеологічний імперіалізм. Імперіалізм – це не лише економічна категорія 
(“вища стадія капіталізму”, як говорив Ульянов-Ленін). Але у своїй грубій, 
брутальній формі він означає підкорення одних держав іншими, їх загарбання, 
окупацію, анексію, приєднанням і т. д. Тому міждержавні (міжнародні) відносини у 
найбільш імперіалістично виражені епохи (друга половина XIX – перша половина 
XX ст., коли відбулися дві світових війни), мали характер відносин сильного і 
слабого, сильного і ще сильнішого. Географічна і політична наука не могли 
залишити на узбіччі дослідження держав і міжнародних відносин, не враховуючи 
їх імперіалістичного характеру. Як відзначає Дж. О’Ловглін, як [політична] 
географія, так і геополітика мають своє походження в імперіалізмі та війні”.

Багато понять політичної географії і особливо геополітики мають імперіа-
лістичний або воєнний зміст. Візьмімо хоча би поняття великодержави, 
гартленду, геостратегічного реґіону та ін. Кожен з них чи безпосередньо чи за 
своєю генезою пов’язаний із воєнно-імперіалістичними стосунками і відображає 
певну їх сторону. Часом такі поняття старші, ніж сама наукова (чи антинаукова!) 
дисципліна геополітика. Наприклад, поняття великодержави виникло ще 
у післянаполеонівський час; свою книгу німецькою мовою проф. Степан 
Рудницький назвав “Україна і Великодержави” (1920). А сама наукова дисципліна 
геостратегія має повністю воєнно-політичний аспект (незалежно, чи насту-
пальний чи оборонний).

Дж. О’Ловглін зробив періодизацію розвитку геополітики, виділивши чотири 
етапи (періоди) її формування і розвитку. Кожен з них має свої риси і особливості. 
Але всі вони позначені імперіалістичним змістом, навіть останній. Так, перший 
період (1870–1920) – це був період “класичної геополітики”. В цей час було 
закладено основи геополітики і політичної географії (Ф. Ратцель, А. Меган, 
Г. Маккіндер, Р. Челлєн). Але тоді ж під кінець, і особливо внаслідок Першої 
світової війни зазнали поразки, показали свою неспроможність, організменна 
теорія держави, ролі морської та сухопутної сил в історії, “життєвого простору”, 
гартленду тощо. 

У другий період (1920–1945) панувала німецька школа геополітики К. Гаус-
гофера, яка була на службі нацизму. Навіть представники “демократичної 
геополітики” (І. Боумен, Н. Спайкмен) не могли утриматися від проімперіалістичних 
тенденцій у своїх працях. Третій період (1945–1980) був періодом панування 
американської геополітики. Тоді сформувався біполярний світ і безпосередньо 
йшла холодна війна. Якраз у цей період була модифікована теорія Маккіндера про 
гартленд, світовий острів, рімленд. У рімленді були створені воєнно-стратегічні 
блоки НАТО, СЕНТО, СЕАТО. Була створена (1973) теорія нових геостратегічних 



215Нові галузі, напрямки та аспекти

регіонів у біполярному світі (Когеном)1. Геостратегічні ідеї, такі як теорія 
доміно і доктрини Трумена, Айзенхауера, Ніксона, Картера чи Рейґана поза їх 
миротворчою мовною оболонкою мали стримуючий щодо СРСР характер і, як 
це не дивно, агресивний щодо багатьох прокомуністичних країн (це показала, 
наприклад, війна у В’єтнамі). Але разом з тим, саме в цей період наростають 
гуманістичні тенденції у англійській і американській геополітиці.

Остання, четверта фаза розвитку геополітики почалася у 1980 р. Тоді з’явилася 
“критична геополітика”, яка більше уваги звертає на людський (гуманістичний) 
аспект геополітичної і геостратегічної діяльності і засуджує імперіалізм та агресію. 
Саме тоді розгорнулась небачена раніше у мирний час пряма агресія Радянського 
Союзу проти Афганістану, що не була підтримана навіть лівими (марксистськими) 
геополітиками Заходу.

Після розпаду Радянського Союзу і розпуску Варшавського пакту зникло 
основне джерело світової катастрофи, глобальної дестабілізації. Тому змінилася 
функція військово-оборонних організацій, зокрема НАТО. З військово-оборонних 
вони поступово стають в основному політичним чи військовим засобом створення 
реґіонів миру і співробітництва. Прикладом останнього може бути акція НАТО в 
Косово влітку 1999 р., яка у кінцевому підсумку призвела до стабілізації ситуації 
на Адріатиці. Але виникли проблеми екстенсивного порядку – розширення НАТО 
за рахунок держав колишнього радянського блоку. Це складна геополітична 
проблема, що має не лише військові чи гуманітарні аспекти. Складність питання 
розширення НАТО на схід найповніше розглянув проф. Дж. Ґолдґайєр (J. Gold-
gier) у книзі “Not Whether But When” (Вашинґтон, 1999).

Французький генерал і геополітик П. Галлуа у книзі “Геополітика” (1990) 
вважає, що традиційна геополітика користувалася передусім поняттями держави 
і нації як головними суб’єктами і об’єктами. Тепер же слід користуватися 
категоріями загальносвітової, сумісної діяльності, тобто потрібний глобальний 
гуманістичний (людський) підхід. Він мотивує свою позицію тим, що людство 
виробило ядерну зброю самознищення, яка поступово розповзається по планеті. 
Тому жодна держава вже не має особливих переваг у своєму геополітичному 
положенні. Іншими словами, альтернатива гуманістичній геополітиці на зламі 
тисячоліть відсутня. Гуманізація ПГ і ГП Заходу в останній і передостанній 
періоди їх розвитку особливо яскраво проявилася у їх соціологізації. Геополітики 
стали чітко усвідомлювати соціальні причини і наслідки імперіалізму і агресії. 
Важливими категоріями (крім категорії сили, властивої для попередніх етапів 
розвитку цих наукових дисциплін) стають поняття багатства і бідності. Це не 
був соціологічний детермінізм у політиці, геополітиці і соціальній географії2.

1 Cohen S. Geography and politics in a World divided / S. Cohen. – 2hd ed. – New-York, 1973.
2 Pointer I. “Politics, Geography and Political Geography”. A critical perspective / I. Pointer. – London. 

New-York. Sydney, 1995. Серед різних видів соціальних рухів, що мають політичний зміст, автор 
виділяє передусім національний, робітничий та жіночий (феміністичний).
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Екологічний підхід. Про вплив природного середовища на характер народів і 
націй, економічне, соціальне, духовне і політичне життя держав писали вже древні 
вчені – Гіпократ, Арістотель, Лукрецій і Страбон. Нова хвиля “географічного 
детермінізму” спостерігалася у ХVІ–ХVІІІ століттях (Боден, Монтеск’є та ін.). 
У другій половині XX ст. – на поч. XXI ст. спостерігається відродження цього 
детермінізму (“енвайронменталізму”) на новій основі – екологічного підходу. 
Звичайно, екологічний підхід, екологізація наукового мислення і людської 
діяльності тепер пов’язані передусім з тим, що людина – це жива істота, яка 
перебуває у процесі свого розвитку і особливо життєдіяльності, у складній 
взаємодії з природою. Ця взаємодія формує “людиноприродні системи”, для яких 
характерні складні потоки речовини, енергії та інформації. Людина є центром цих 
потоків і взаємодії. 

Оскільки середовище має тенденцію до погіршення, постільки екологічний 
підхід передбачає систему дій, рішень і загалом поведінки не однієї людини, а 
регіональних, локальних і навіть глобальної людських спільнот, націлених на 
усунення шкідливих впливів і поліпшення природного довкілля.

У певному сенсі екологічний підхід можна трактувати, як підсистему 
бігейвіористського, бо він характеризує поведінку людини у природному, хоч 
і дуже зміненому середовищі. Цей підхід не може оминути політики. З чим це 
пов’язане і в яких формах виступає?

Г. і М. Спровти (1957)1 виділяють п’ять видів розуміння впливу природного 
середовища на політичне життя: географічний детермінізм (розглядає людину 
як пасивний елемент середовища; говорячи про силу клімату, Ш. Монтеск’є 
навіть визначав характер політичної системи у певній країні особливостями її 
природи); енвайронменталізм (підкреслює загальний вплив середовища, ніж 
його безпосередній вплив на людську поведінку); поссібілізм (трактує людину, 
як активну одиницю, що може вибирати у середовищі все, що їй потрібно 
для існування); коґнітивний бігейвіоризм (підкреслює, що людина реагує на 
середовище більше через призму його сприйняття і виробляє поведінкові рішення, 
ураховуючи ці сприйняття і минулий досвід, в той час, як несприйнятні природні 
обмеження і навіть сприятливі умови не мають негативної дії); пробабілізм (цей 
вид поведінки у середовищі передбачає, що людина має ініціативу у виборі, 
але очікує, що рішення будуть ймовірно підпорядковані стосовно гіпотетичних 
норм і відображатимуть розсудливий вибір між рядом найкращих альтернатив, 
запропонованих середовищем).

У політичній географії і геополітиці кінця XX – на поч. XXI ст. ці підходи 
проявляються тією чи іншою мірою, оскільки реальна поведінка людського 
суспільства щодо природного довкілля є надзвичайно різноманітною.

1 Sprout H. H. Environmental factors in the Study of international politics / H. H. Sprout, M. Sprout // 
Conflict Resolution. – N 4. – 1957. – P. 309–328.
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Зокрема, деякі країни, особливо високорозвинені, здійснювали донедавна 
політику мілітаризації, розгортання виробництва зброї масового знищення 
(ядерні озброєння), що можуть призвести у разі їх масового використання до 
корінної негативної зміни природного середовища у глобальному масштабі і 
загибелі людства. Тому ПГ і ГП нашого часу розкрила як географію мілітаризації, 
так і географію громадсько-політичних рухів за чисте середовище, показала 
географічні імперативи екологічної діяльності.

Перед політичною географією і геополітикою розкривається необмежене поле 
прикладної діяльності в руслі цих імперативів. Хоч мало не кожна держава має свій 
закон (чи систему законів) щодо охорони природи, заповідання та ін., виробляє на 
основі цих законів заходи та інші рішення загального і територіального змісту, 
однак часто ці рішення і їх виконання мають формальний характер. Завдання ПГ 
і ГП розробляти наукові основи прийняття і виконання цих рішень, здійснення 
локальної, регіональної, загальнодержавної і міждержавної екологічної політики.

Учені світу розробили сценарії катастрофи людства не лише в результаті 
ядерних воєн (наприклад, сценарій “ядерної зими”), але в результаті спалювання 
надзвичайно великої кількості органічного палива (т. зв. парниковий ефект). 
Уникнення як першої, так і другої з них можливе внаслідок, з одного боку, 
відповідної політики, виробленої на міжнародному рівні, а, з іншого, – розвитку 
громадсько-політичного масового руху за охорону довкілля.

У багатьох країнах, та й у світі в цілому, в останні десятиріччя набрав сили 
Зелений рух, були створені політичні партії, які стали швидко набирати голоси у 
парламентських, муніципальних та інших місцевих і загальнодержавних виборах, 
лобіюючи інтереси природоохоронної діяльності. Електоральна географія як один 
з підрозділів політичної географії не могла не звернути уваги на інтенсивність 
діяльності цих партій від місця до місця.

На міждержавному рівні обґрунтована доктрина стабільного розвитку 
(конференція в Ріо-де-Жанейро у 1992 р.), яка поставила економічний, соціальний 
і політичний розвиток окремих країн і світу в цілому у залежність від раціонального 
використання природного середовища, його ресурсного потенціалу і забруднення. 
Це, своєю чергою, вимагає від політичної географії і геополітики ураховувати 
екологічний підхід при виробленні політичних рекомендацій щодо розвитку 
окремих країн та регіонів.

Бігейвіористський підхід. Його впровадження у географічну науку найбільш 
повно відображає розвиток у другій половині XX ст. загальнонаукового систем-
ного підходу. Своєю чергою, системний підхід передбачає три речі: мету 
діяльності, наявність структур системи, яка має працювати на досягнення мети, 
функціонування системи. Саме ж функціонування системи передбачає прийняття 
і виконання рішень, які б сприяли досягненню мети. Все це одночасно означає 
певну поведінку системи у просторі і часі. Просторові рівні систем змінюються 
від локальних (в межах населеного пункту чи його частин), до регіональних, 
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загально- і міждержавних та глобального. Часові рамки – від кількох тижнів (рідше 
днів) до кількох і кільканадцяти років. Поведінка політичних систем у просторі 
і часі може і повинна програмуватися. Інакше цілі функціонування не будуть 
досягнуті. Тому найчастіше поведінковий, функціональний підхід здійснюється 
на основі розробки програм розв’язання політичних проблем.

Найчастіше для моделювання поведінки систем використовується категорія 
політичного процесу (political process) і теорія прийняття і виконання рішень, яка, 
у свою чергу, використовує математичну теорію ігор1.

Політичний процес визначається “як послідовність подій, дій чи операцій, 
що пов’язані з діяльністю людини, націленої на заснування, підтримку або зміну 
політичної системи”2. Звичайно, ПГ чи ГП розглядають його як просторову 
категорію, пов’язану з особливостями території чи її ландшафту у широкому 
розумінні цього слова. Моделювання політичного процесу у термінах математичної 
теорії ігор здійснює Р. Мюір у книзі “Модерна політична географія”.

Зараз англомовні економісти, політологи і геополітики надають особливу 
увагу процесу глобалізації, передусім у господарській, а за нею і в політичній 
сфері. Зокрема, однією з проблем світового форуму у Давосі у січні 2000 р. була 
проблема економічної глобалізації.

У широкому розумінні слова, глобалізація – це активне втягування у світогос-
подарські, світополітичні і світокультурні процеси усіх без винятку держав і 
народів. Однак, глобалізація є функцією сили (економічної, військової, політичної, 
інформаційної). Тому про рівноправність її учасників не може бути мови навіть в 
таких інтеграціях як Європейський Союз. Недарма у Західній Європі, не говорячи 
про багато країн Африки і Азії, існує великий опір глобалізаційним процесам.

Теорії і концепції. У другій половині XX ст. європейська (переважно англо-
мовна) та американська ПГ і ГП виробили низку концепцій, теорій і підходів, які 
прямо чи посередньо розвивають теорії, концепції і доктрини першої половини цього 
століття. Авторами їх є передусім Річард Гартшорн (Richard Hartshorn) та Джін 
Ґоттман (Jean Gottman). Вони створили відповідно теорії: а) державної ідеї (“state 
idea” або “raison d”etre” чи “reason for being ”), б) територіалізації [territoriality]. 
Перша розвиває в нових умовах ратцелівську ідею держави, як основного об’єкта 
політико-географічного дослідження, хоч не прямо, а опосередковано. Зокрема, 
“теорія державної ідеї” прямо продовжує теорію Дервента Вайтлесея (Derwent 
Whittlesey), яка стосується відносин держави і території (“землі”), викладеної 
у 1939 р. у книзі “The Earth and the State” (Нью-Йорк)3. В той же час теорію 
Р. Гартшорна далі розвинув Пітер Дж. Тейлор (Peter J. Taylor) під назвою “теорія 
держави як вмістилища” (teories of the State as a container”). Своєю чергою Стефан 

1 Muir R. Modern Political Geography / R. Muir. – London and Basingskoke, 1975. – P. 65–78.
2 Cohen S. B. Geographical model for political systems analysis / S. B. Cohen, D. A. Rosenthal // Geogr. 

Rev. – N 61. – 1971. – P. 31.
3 Whittlesey D. S. The Earth and the State / D. S. Whittlesey. – New-York: Holt, 1939.
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Б. Джонс (Stephan B. Jones) об’єднав три теорії (Д. Вейтлесея, Р. Гартшорна і 
Дж. Ґоттмана) у т. зв. “теорію уніфікованого поля” (“The unifi ed fi eld theory”). Хоча в 
англомовній науці ПГ і ГП не завжди розрізняються, деякі концепції і підходи мають 
більше геополітичний, ніж політико-географічний зміст. Тобто вони стосуються 
територіальної (геопросторової) політики держав, міждержавних і наддержавних 
організацій, проблем, пов’язаних з глобалізацією економічного і політичного 
життя і діяльності. Сюди можемо віднести концепції: “геополітичного процесу”, 
“прийняття і виконання політичних рішень”, “геополітичного коду”, “міждержавних 
регіонів” та ін. Звичайно, якоїсь непрохідної межі між політико-географічними і 
геополітичними концепціями і теоріями нема. Проте перші більше базуються на 
вченнях географічної, а другі – політологічної науки і використовуються в них. 
Розглянемо коротко деякі з названих теорій і концепцій.

Теорія “державної ідеї” Р. Гартшорна. Методологічні корені її полягають 
у тому, що основним суб’єктом і об’єктом геопросторової політичної організації 
земної поверхні є держава. Генетично ця ідея сягає у географічне країнознавство, 
яке було основою розвитку антропогеографії з незапам’ятних часів, коли географія 
не була поділена. Але великий імпульс вона отримала у XVIII ст. після появи 
праці німецького ученого Ахенваля (Aсhenvall) “Описове державознавство”, 
потім наприкінці XIX ст., коли вийшли праці Ф. Ратцеля (F. Ratzel) “Політична 
географія” і Р. Челлєна (R. Chellen, 1917) “Держава як форма існування”. Остання 
праця вже більше геополітична, ніж політико-географічна. У ній вперше було вжито 
сам термін “геополітика”, яким автор позначав просторову внутрішню політику 
держави поряд з економічною, соціальною і демографічною та кратополітикою.

Спільність вчення Р. Гартшорна з теоріями його попередників формальна: 
усі беруть за основу вивчення державу. Але якщо попередники основне бачили 
у зв’язку між політикою держави і її природним середовищем (в т. ч. фізико-
географічним положенням), то Р. Гартшорн концентрує увагу на генезі держави 
через категорію “державної ідеї” і на функціональних політичних зв’язках між її 
частинами (особливо ядром і периферією).

Свою теорію у першому викладі, як вже відзначалося, Р. Гартшорн представив у 
1950 р. у статті “Функціональний підхід у політичній географії”1. “Державну ідею” 
вчений розглядає у контексті “функціонального підходу” в географії. Тому у його 
трактуванні держава існує і розвивається при рівновазі доцентрових (centripetal) і 
відцентрових (centrifugal) сил. Зазначимо, що він ще не підозрівав тоді, що вводить у 
політичну географію геополітичні категорії: функціонування і сили. Бо влада (органи 
влади і ті, що борються за владу) існує лише у своєму функціонуванні. І влада – це 
передусім сила. Але впровадження у політичну географію (і в антропогеографію 
загалом) функціонального підходу було прогресивним вже тоді. На цій основі 

1 Hartshorne R. The Functional Approach in Political Geography / R. Hartshorne // Annals of the 
Assciation of American Geographers. – 1950. – N. 40. – P. 95–130.
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міг у подальшому розвиватися кібернетичний підхід, пов’язаний з управлінням 
державою, в т. ч. територіальним.

Функціональний підхід до держави Р. Гартшорном у якійсь мірі протиставлявся 
традиційним у географії історичному та морфологічному підходам1. Проте 
гартшорнівська ідея стосується взаємофункціонування різних частин держави, 
деякі з яких мають доцентрову, а деякі – відцентрову функцію. Хоч, якщо виходити 
з позиції сили (і категорії сили), то не обов’язково, щоб доцентрові сили просторово 
зосереджувалися у “центрі” держави (наприклад, Галичина в Україні навіть в умовах 
комуністичного режиму мала доцентрову “прокиївську” орієнтацію, незважаючи 
на те, що з Києва часто виходили “антигаличанські” рішення і постанови).

Теорія “державної ідеї” Р. Гартшорна не має нічого спільно з “державницькою 
ідеєю” певної нації, яка прагне створити свою незалежну державу. “Найважливіше 
в цій теорії, – пише автор, – є те, що поскільки ми живемо у світі, де для кожної 
державної одиниці продовжують існувати сили, які загрожують деструкцією, 
кожна держава мусить старатися забезпечити найвищу лояльність до людей усіх 
її регіонів, у змаганні з певними локальними чи провінціальними лояльностями 
і у визначеній опозиції до лояльності певних зовнішніх країн”2. Оцінюючи 
Гартшорнову теорію “державної ідеї”, Тcатейл [O. Thathail] писав: “Спроба 
Гартшорна створити функціональний підхід у політичній географії у 1950 р. була 
спробою організації політичної географії без політики, коректним, науковим, 
громадянсько-зорієнтованим знанням, що було несуперечливим та узгодженим”3.

Тейлорова теорія “держави-вмістилища” розвинена ним у 1994 р., де він 
уподібнив сучасну державу до контейнера. Розвиваючи раніше висловлену Ґідденсом 
(Giddens, 1985) думку про державу як “контейнер могутності” (“power cоntainer”), 
автор (англійський вчений) вважає, що держава є “контейнером”, чи краще сказати, 
“вмістилищем” багатства (wealth container). Вона змагається, щоб шляхом розвитку 
торгівлі і розширення капіталів максимізувати свою участь у світовому багатстві. 
Цю теорію П. Тейлор виклав у статтях “Держава як вмістилище: територіальність у 
новій світовій системі” (1994), а також “Поза межами вмістилища: інтернаціоналізм, 
міждержавність, інтертериторіальність” (1995)4. Центральною серед категорій 
“вмістилище” сили, багатства, соціуму П. Тейлор вважає “вмістилище багатства”. 

1 Тут можна було б згадати, що ще у позаминулому столітті німецький вчений Ф. Ріхтгофен писав 
про чотири підходи: морфологічний, гілологічний (змістовний), генетичний (історичний) та 
динамічний (функціональний). Потім український вчений С. Рудницький це розвинув у статті 
“Нинішня географія” (1905 р.). Отже ідея функціонального підходу має вже понад сторічну історію.

2 Hartshorne R. The Functional Approach in Political Geography... – С. 105.
3 O'Thathail J. The Critical Reading / Writting of Geopolitics: Repreading / Writing Wittfogel, Bowmann 

and Lacosta // Progress in Human Geography. – 1994. – N 18. – P. 313–332.
4 Taylor P. J. The State as Container: Territoriality in the Modern World-System / P. J. Taylor //Progress 

in Human Geography. – 1994. – N. 18. – Р. 151–162. Він же: Beyond Containers: Internationality, 
Interstateness, Interritorriality // Progress in Humman Geography. – 1995. – N. 19. – P. 1–15.
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Зауважимо, що саме поняття багатства є дуже складним як за обсягом предметів, 
явищ і процесів, що охоплюється ним, так і за змістом. П. Тейлор розглядає багатство 
як основу стабільності держави і зокрема її території і приходить до висновку, що 
“сучасні держави є безпечніші і стабільніші, ніж у будь-який інший час новітньої 
світової системи. При цьому я думаю, – писав він, – що міжнародний режим від 
1945 р. ефективніше підтримує країни через гарантії їх міжнародного існування. 
Отже, незважаючи на багато політичних переворотів від 1945 р., натуральні кордони 
на політичній карті не дуже змінилися. Сусіди поважають сусідів [“Neighbours 
pespect reighbours]1.

Тейлор розглядає вплив фактора глобалізації (інтернаціоналізація, інтер-
державність, інтертериторіальність) на економічну незалежність держав. Він 
приходить до висновку, що держави реагують на виклики при формуванні 
міжнародних організацій, намагаючись сформувати “вмістилище багатства” у 
масштабі більшому, ніж самі ці держави. П. Тейлор бачить потрійний характер 
територіальності залежно від змісту держави: “держава як вмістилище сили 
націлена на збереження існуючих кордонів; держава як вмістилище багатства 
націлена на більші території, і держава як вмістилище культури націлена на 
менші території”2. Говорячи про роль територіального фактора у житті держави, 
П. Тейлор пише, що територіалізація визначається як “форма поведінки, що 
використовує зв’язаний простір, територію, в ролі інструмента для забезпечення 
(одержання) певного результату”. В той же час: “шляхом контролю доступу до 
території через кордонні обмеження зміст поняття територіальності може бути 
маніпульований і визначений його характер”3. І далі: “домінування політичної 
практики у світі шляхом територіалізації є наслідком цього територіального 
зв’язку між суверенною територією і національною вітчизною”4.

Треба сказати, що П. Тейлор багато уваги звертає на категорію національної 
держави і ролі націоналізму у її формуванні5. Він пише, що “не є дивним, 
відколи націоналізм несе сумісно нашу базову тріаду території-держави-нації, 
що територія стає національною батьківщиною, наповнюючись символічним 
значенням націоналізму, і що держава стає національною державою як ідеальне 
вираження політичної волі націоналізму. Це є мета фінальної частини розділу з 
дослідження цього інтегративного поняття”6. Якщо націоналізм як ідеологія є 
силою, що скріплює у єдине ціле націю і територію, формуючи державу, то він, 
за логікою П. Тейлора, є також основою багатства держави. А багатство... ( і т. д.).

1 Taylor P. J. The State as Container: Territoriality in the Modern World-System... – С. 158.
2 Там само. – C. 160.
3 Там само. – С. 151.
4 Taylor Р. Political Geography. World-Economy, Nation State and Locality / P. Taylor. – London and 

New-York, 1985. – P. 125–140.
5 Там само. – P. 125–140.
6 Там само. – P. 125.
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Теорія територіалізації Дж. Ґоттмана1. Свою теорію Дж. Ґоттман 
виклав у 1973 р. у статті “Значення території”. Тут він описує як людські 
спільності одночасно втягуються до ділення і вимагання території. Культурні 
спільноти змушені приймати рішення про відповідні розміри їх спільної території, 
“і про те, які субгрупи вважаються можливими для включення і які мають бути 
виключеними”.

Ґоттман також досліджує значення символів, таких як історія, легенди, роль 
літератури і соціальних звичаїв у побудові і деструкції держав. Ці історичні 
вірування, позиції і шляхи творення речей [явищ], які є уособленням духу 
нації, об’єднуються у формі [to form] “іконографії” символів і констатують 
консервативну систему поглядів, які є стійкими проти змін. Протилежні сили 
репрезентують те, що Ґоттман називає циркуляцію, яка уособлює рух і контакти 
між групами, а також через простір, призводячи до змін і дифузії ідей. Швидше 
як пошана минулого циркуляція підносить [звеличує] зміни і постійно призводить 
до дестабілізації існуючих відносин. Дж. Ґоттман вважає, що “іконографія” у 
географії стає бар’єром проти руху [змін] і фактором політичної стабілізації 
(1952). Ґоттман писав, що існували певні форми “іконографії”, що передбачали 
основи реґіоналізму, які географ де Блій Г. у праці “Систематична політична 
географія” (1967)2 інтерпретує наступним чином: “такий політичний реґіон 
зберігає деякі символи, певні цінності. Серед багатьох політиків-географів нема 
двох, які б однаково трактували ці символи і цінності. Десь вони є закономірними 
і творять тісно сплетені зразки [моделі]. Проблемою для політико-географів є те, 
як найбільш повно ідентифікувати плетива і зразки”3.

Геостратегічні концепції початку XXI ст.*4

Нові аспекти геостратегії на початку XXI ст. пов’язані з корінною зміною 
політичної карти світу після розвалу комуністичної системи, закінчення холодної 
війни, з появою нових держав у Євразії – точніше у Центрально-Східній Європі, 
на Кавказі і Центральній Азії.

Ні політична географія як галузь суспільної географії, ні геополітика як наукова 
дисципліна, що лежить на межі політичної географії і політології, за останніх 
9–10 років не розробили фундаментальних концепцій і доктрин, які б адекватно 
відображали суттєві зміни у глобальному розподілі великих сил (перетворення 

1 Цит. за: Muir P. Political Geography. New introduction / Р. Muir. – New-York–Toronto. – 1997. – С. 16.
2 H. J. de’Blij. Systematic Political Geography / H. J. de’Blij. – New-York: John Wiley. – 1967.
3 Там само. – С. 140.
* Друкується за: Шаблій О. І. Геостратегічні концепції початку XXI ст. / О. І. Шаблій // Суспільна 

географія : теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 
С. 233–238.
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світу із двополюсного у однополюсний) і відповідно зміни у відносинах між 
країнами (їх групами).

ПГ і ГП в Україні і в колишньому СССР по суті, не розвивалися, а якщо і 
були якісь проблиски (наприклад, книга А. Колосова “Политическая география”, 
Москва, 1987), то зміст їх визначався комуністичною ідеологічною однобокістю.

На Заході (Західна Європа, Америка) перерви у розвитку політичної географії 
у післявоєнний період не було. Зате аж до 80-х років мало місце негативне ставлення 
до геополітики, яка не вважалася наукою. Лише в останні три десятиріччя з’явилися 
солідні праці з геополітики (і політичної географії), особливо ліворадикального 
спрямування (“нова геополітика”, “радикальна геополітика”).

Якщо основним об’єктом вивчення ПГ і надалі залишалася держава, але на 
зміну організменній теорії держави Ф. Ратцеля прийшли теорії Р. Гартшорна 
(функціональної держави), П. Тейлора (держава як контейнер багатства), 
Дж. Ґоттмана (держава як вираження символів народу), то ГП взяла на себе 
дослідження глобальних політичних явищ і процесів – розподілу сили і міжна-
родних зв’язків, пов’язаних із виникненням, акумуляцією і застосуванням сили.

В останнє десятиріччя після розпаду світової комуністичної системи, 
закінчення т. зв. холодної війни і створення однополюсного світу на чолі зі США 
розвинулися три геостратегічні доктрини, що стосуються глобальних політичних 
процесів майбутнього. Дві з них (доктрина Самюеля Гантінґтона і доктрина 
Збіґнєва Бжезінського) є, по суті, доктринами, що випливають з геостратегічних 
інтересів США і передбачають їх домінування у світі; третя – доктрина Олександра 
Дуґіна має в своїй основі російсько-імперські інтереси і передбачає домінування 
Росії у Євразії, а, отже, і в усьому світі. В кожній з цих доктрин певне місце 
відводиться Україні.

Доктрина С. Гантінґтона (S. Huntington) викладена автором у книзі 
“Зіткнення цивілізацій та межа світу” (1996). Центральним, базовим постулатом 
цієї доктрини є те, що людство вступило у нову фазу розвитку і самоусвідомлення, 
де головними є не західні цінності (громадянське суспільство, лібералізм, 
масова культура і т. п.), а консерватизм, національні, в т. ч. релігійні, традиції, 
самобутність народів, їх опір вестернізації тощо). На противагу західній 
цивілізації з її невпинною тенденцією до глобалізації шляхом економічного, 
культурного та інформаційного імперіалізму тепер у Євразії формуються ще 
дві потужні цивілізаційні системи: азійська (буддистсько-індуїстська у складі 
Китаю, Японії, Індії, Індонезії, Кореї, Таїланду, Бірми, Малайзії) і мусульманська 
(мусульмано-арабська з країнами Близького і Середнього Сходу, частково Кавказу 
і повністю колишньої радянської Середньої Азії – Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан і Туркменистан). С. Гантінґтон не зараховує до західної цивілізації 
велику частину Євразії, що позначена візантійсько-православною традицією, 
зокрема: Росію, Білорусь, частково Україну, Молдову, Румунію, Болгарію, 
Сербію, Македонію, Грузію і Вірменію. Це пов’язано з тим, що визначальним 
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у цивілізаційній концепції автора є два чинники: релігійний і етноментальний, 
які “фундаментально формують характер народів”1. Візантійська цивілізація 
в цьому аспекті характеризується духовною інертністю Церкви (православної), 
схильністю народів до авторитаризму і диктатури, сакралізацією керівництва 
держави (монарха, президента) тощо. 

У цьому контексті Україна опинилася на стику трьох цивілізацій: західної, 
візантійської і мусульманської. Її положення повністю межове. Навіть самі межі 
частково проходять по території і народу України. Західна Україна належить 
значною мірою до західної, а Східна – до візантійської, Крим (частково) – до 
мусульманської цивілізацій.

Французький політолог Ален Безансон у книзі “Кордони Європи на сході і 
російське питання” вважає, що Україна, яка належить до т. зв. “візантійської дуги”, 
опинилася в епіцентрі протистояння цивілізації Заходу і православного Сходу. 
Останній є зоною імперських інтересів Росії. Ця зона від Балтики до Балканів, 
тобто Балтійсько-Понтійський простір є цивілізаційно нестабільною, хоч якихось 
серйозних конфліктів (крім югославського) тут не спостерігається. Однак, якщо 
свідомо не працювати над виробленням геостратегії України як межової країни 
у глобально-цивілізаційному контексті, то можливі диструкційні геополітичні 
процеси, кінцевим результатом яких може стати її розпад.

Головні принципи української геостратегії у цьому аспекті наступні2.
По-перше, це усвідомлення культурно-цивілізаційної окремішності держав 

великої європейської осі Балтика–Балкани (Балтика–Чорне море, Середня Європа), 
щоб запобігти імперських устремлінням як Росії, так і США. Важливим засобом 
цього усвідомлення може стати створення Балтійсько-Понтійської Співдружності 
держав, у який можуть увійти і деякі країни західної цивілізації (наприклад, 
Польща, Словаччина, Угорщина). Найбільшою і у перспективі наймогутнішою 
серед них може стати Україна.

По-друге, політичні еліти України (та інших середньоєвропейських країн) 
мають виробити геостратегію, яка максимально використовує у своїх інтересах 
існуюче протистояння між західною, православно-московською і мусульманською 
цивілізаціями. Це вимагає тонкої гри на суперечностях представників даних 
цивілізацій у середньоєвропейському просторі і спрямування їх інтересів поза 
цей простір.

По-третє, виховання у суспільних елітах та й населення цих країн загалом 
середньоєвропейської культурно-цивілізаційної ідентичності, психологічна пе-
реорієнтація на цю мету, позбавлення комплексу другорядності.

По-четверте, принцип релігійного плюралізму як наріжний у розбудові 
середньоєвропейського дому, культурно-цивілізаційного і конфесійного симбіозу.

1 Баган О. Зіткнення цивілізацій: український вектор / О. Баган // Поступ, 1999 р. – 7 вересня.
2 Там само.
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Доктрина Збіґнєва Бжезінського (Z. Brzezinsky) найбільш повно викладена 
у його книзі “Велика шахівниця: головні цілі американської політики”. “Велика 
шахівниця” за З. Бжезінським – це Євразійський континент з його державно-
національним, історико-культурним і релігійним розмаїттям. Віддалено ця 
доктрина наслідує ідеї Галфорда Маккіндера з його теорією гартленда (гартленд – 
серце Євразії, яке знаходиться у Росії). Відоме висловлювання Г. Маккіндера: хто 
володіє Східною Європою, той володіє гартлендом, хто володіє гартлендом, той 
володіє світовим островом, хто володіє світовим островом, той володіє світом. 
З. Бжезінський базує свою геостратегічну позицію на світовому домінуванні 
США після розвалу комуністичної системи.

З. Бжезінський вводить “шахові” поняття: геостратегічних гравців і геостра-
тегічних осей. Геостратегічні гравці – це держави, що мають спроможність і 
національну волю застосувати силу чи вплив поза своїми кордонами для того, аби 
змінити – відповідно до інтересів Америки, – наявний геополітичний стан справ. 
Вони мають потенціал або передумови бути геополітично непостійними. Через 
якісь причини – жадання національної величі, ідеологічної реалізації, релігійного 
месіянства чи економічного зростання деякі країни прагнуть здобути регіональне 
домінування або ж глобальне утвердження1.

Водночас “геополітичні осі – це держави, чия важливість походить не з їхньої 
сили і мотивації, а радше з уразливого розташування та з наслідків їхніх потенційно 
несприятливих умов для поведінки геостратегічних гравців. Найчастіше 
геополітичні осі визначаються географічним розташуванням, що в деяких випадках 
приписує їм особливу роль або у наданні доступу до важливих районів, або ж у 
відмові сильному гравцеві у ресурсах. У деяких випадках геополітична вісь може 
діяти як захисний щит для важливої держави або навіть регіону”2.

Автор доктрини визначає на політичній карті Євразії, як мінімум, п’ять 
основних і активних стратегічних гравців (Франція, Німеччина, Росія, Китай 
та Індія) та п’ять геополітичних осей (Україна, Азербайджан, Південна Корея, 
Туреччина та Іран). В цьому контексті геополітична вісь України полягає у її 
“уразливому розташуванні” стосовно передусім геостратегічного гравця Росії, 
яка традиційно зачіпає геостратегічні інтереси США.

На думку З. Бжезінського, Україна є новим і важливим простором на 
Євразійській шахівниці, є геополітичною віссю, тому що саме її існування як 
незалежної держави допомагає трансформувати і саму Росію. “Без України, – 
пише автор, – Росія перестає бути євразійською імперією”3. Без неї вона ще 
претендує на азіатську імперію. Підкорення України Росією знову дає їй широкий 
вихід до Чорного моря, а людські і природні багатства України негайно були б 

1 Бжезінський 3. Євразійська шахівниця. Геостратегічні гравці та геополітичні вісі / З. Бжезінський // 
Політика і культура. – К., 2000. – Ч. 4. – С. 5.

2 Там само. – С. 5.
3 Там само. – С. 8.
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поставлені на службу імперським інтересам Росії. Водночас Польща – важливий 
провідник євразійських інтересів США – перетворилась би у державу-вісь. Тому 
як в інтересах США, так і в інтересах Середньої Європи, Польщі і України зокрема 
є посилення західного геополітичцого та геостратегічного вектора України.

Загалом в руслі геостратегічної концепції 3. Бжезінського розроблено сучасну 
геополітику США. Визначаючи стратегічні завдання зовнішньої політики США 
у 2000 р., держсекретар Мадлен Олбрайт заявила, що особлива увага буде 
приділятися чотирьом “ключовим демократіям” – Україні, Індонезії, Нігерії і 
Колумбії. Ці країни, на її погляд, відіграють особливу роль у своєму реґіоні їм 
передбачається пріоритетно надавати фінансову допомогу.

Нарешті, геостратегічна доктрина Александра Дуґіна, викладена ним у 
книзі “Основи геополитики. Геополитическое будущее России” (1996). Головні 
положення цієї доктрини наступні:

1) Росія є і залишиться імперією, геостратегічні інтереси якої є протилежними 
до аналогічних інтересів атлантичних країн, зокрема США і Великобританії;

2) оскільки інтереси останніх фундаментально зав’язані на Євразії, то 
основним геостратегічним кредо і кінцевою геостратегічною метою Росії є 
утвердження її як імперії на всьому євразійському материкові – від Лісабона до 
Владивостока, від Гельсінкі до Джакарти;

3) російсько-євразійська імперія матиме ієрархічну побудову: геострате-
гічними центрами, що підкоряються Москві, мають бути Німеччина з її володінням 
над усією Західною Європою, Японія з володінням над усією південно-східною 
Азією та Індія з володінням над півднем Азії;

4) основними ворогами Росії на Євразійському материку є Китай, Туреччина 
та Україна;

5) для їх повного і остаточного підкорення необхідно кожну з них розчленити 
(один із заголовків книги А. Дуґіна так і називається “Декомпозиция Украины”).

Така загальна схема геостратегічної доктрини А. Дуґіна. Як бачимо, Україна 
тут відіграє роль аналога Китаю і Туреччини. її декомпозиція передбачає не 
лише втрату державної незалежності, але й поділ між різними структурними 
компонентами ієрархічно побудованій євразійсько-російської імперії. Так, 
Західну Україну передбачається (разом з Польщею, Словаччиною та Угорщиною 
та ін.) передати в руки Великонімеччини. Деякі партії (Ліберально-демократична) 
та політичні діячі (Жириновський, Бабурін) вже прокламують багато положень 
доктрини А. Дуґіна.

Загальний висновок: 1) мало не в усіх геополітичних і особливо геостратегічних 
концепціях і доктринах, що мають глобальний сенс і розроблені представниками 
великих держав світу після падіння комуністичної системи, важливе місце займає 
Україна. Це пов’язано, головним чином, із особливостями її географічного 
положення; 2) ці концепції і доктрини слід уважно дослідити з метою вироблення 
стратегічної доктрини України, яка б відповідала інтересам українського народу. 
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Необхідно також вивчити історію геополітичних доктрин і концепцій самої 
України та їх сусідів, особливо Росії і Польщі.

Геополітичні виклики України*

Поняття геополітики і геополітичних викликів

“Геополітика” як поняття, зʼявилася в науці на початку XX ст. Його ввів в 
обіг шведсько-німецький учений Рудольф Челлєн (1864–1922) у 1914–1916 рр. 
Зробив це у працях “Великодержави сучасності” (1914) і “Держава як форма 
існуваання” (1916). Якщо у 1897 р. німецький учений Фрідріх Ратцель відносив 
політичну географію до системи географічних наук, то Р. Челлєн вже трактував 
геополітику як підрозділ політології і права. Він визначив головні напрямки та 
аспекти політологічних досліджень [4]:

– кратополітика досліджує структуру влади, однак відрізняється від 
суміжного з нею правознавства тим, що вивчає, як реально в житті виконується 
діюче законодавство, зокрема і основний закон – Конституція;

– геополітика досліджує державну приналежність тієї чи іншої території, 
земного простору, вплив їхніх конкретних природно-географічних властивостей 
на державну політику. Вона межує і пов’язана з географією, особливо фізичною;

– етнополітика вивчає вплив етнічних (національних) рис і структур на 
державу та її політичне фунціонування. Будучи пов’язаною з етнографією (так 
тоді розуміли сучасну демографію й етнологію), етнополітика досліджує зв’язки 
між етнічними особливостями і державою;

– соціополітика, як і пов’язана з нею соціологія, вивчає соціальну (класову, 
фахову, суспільно-верствову тощо) структуру населення не саму по собі, а у 
найтіснішому зв’язку з владою;

– екополітика12 досліджує господарські аспекти зовнішнього і внутрішнього 
політичного становища держави: виходи на регіональні та світові ринки; регіональну 
економічну політику тощо.

З того часу поняття геополітики суттєво змінилося. Воно набуло міждисциплі- 
нарного характеру. У дослідженні геополітичних реалій зараз беруть участь як 

* Друкується за: Шаблій О. І. Геополітичні виклики України / О. І. Шаблій // Матеріали Всеукраїнської 
наукової конференції з участю закордонних учених, присвяченої 70-річчю кафедри економічної 
і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка “Львівська 
суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії ” (м. Львів, 19–20 листопада 
2015 р.) / [відп. ред.: проф. О. І. Шаблій]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 303–317.

1 Не плутати із сучасною екополітикою, яка досліджує політику стосовно природного довкілля і 
вплив довкілля на політичні аспекти функціонування держави.
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мінімум три-чотири наукові дисципліни: політологія, державне і міжнародне право, 
економіка і географія (як фізична, так і соціально-економічна). Велику роль починає 
відігравати регіоналістика – наука про регіони – внутрішньодержавні, міждержавні 
транскордонні, континентальні і глобальні.

Ці об’єкти – держави і регіони різного масштабу та ієрархії є об’єктами 
дослідження як географії, так і геополітики водночас. Якщо перша вивчає генетичні 
особливості об’єктів, то друга – геополітика – структурно-функціональні. Тобто 
геополітика досліджує системні характеристики своїх географічних об’єктів з 
погляду їх функціонування у полі політико-просторових відносин.

І останнє. Не слід плутати геополітику як наукову дисципліну, що розвивається 
і функціонуває поряд і у зв’язку з політичною географією, і реальну політику (Riel- 
politik) у її географічних просторових вимірах з урахуванням кількісних і якісних 
характеристик реальних, просторово-локалізованих об’єктів. Геополітика – це не 
лише сукупність дій стосовно зовнішніх політичних гравців (наприклад, держав), 
але й виклики, які здійснює суб’єкт геополітики до іншого суб’єкта (об’єкта) чи 
політичного довкілля загалом.

Геополітичні виміри України, її суб’єктність

Слово “України” вживається у декількох значеннях. Це передовсім природно-
географічна область Південно-Східної Європи, окреслена з півдня морями 
Чорноморсько-Азовського басейну, а з півночі – зоною Полісся. Багато історичних 
ворогів хотіли б, щоб цим обмежилось розуміння України.

Таблиця 4.3
Площа і населення найбільших країн Європи

№ з/п Держава Площа, тис. км2

Населення
млн. ос. 

(приблизно) місце

1. Україна 603,7 45,0 6
2. Франція 551,5 60,1 2
3. Іспанія 506,0 41,1 5
4. Швеція 450,0 8,9 15
5. Німеччина 357,0 82,0 1
6. Польща 323,0 38,6 7
7. Італія 301,4 59,5 3

8. Сполучене 
Королівство 242,9 59,3 4



229Нові галузі, напрямки та аспекти

Ри
с.

 4
.3

. П
ол
ож
ен
ня

 У
кр
аї
ни

 у
 с
ві
ті

 



МЕТАТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ230

Рис. 4.4. Положення України у Європі

Це – територія суцільно заселена українським народом, закоріненим тут 
протягом кількох тисячоліть з періоду Трипілля (2–3 тис. років до Р. Хр.). 
Це – держава, яка має свою державну територію з міжнародно визнаними 
кордонами, органами влади і управління, власним громадянством і є просторовою 
частиною людської цивілізації. Поскільки державотворчою нацією є українська 
етнічна спільнота, то Україна є водночас нацією-державою. Поступово у цій державі 
формується політична нація – сукупність усіх громадян, які визнають себе такими 
(індентифікують себе з Україною).

Як і кожна держава, Україна має ще дві ознаки: а) вона займає тільки їй властиве 
географічне розташування (die Lage), що теж є її ідентифікаційною ознакою; б) вона 
має певну сукупність сусідів першого і другого порядків (зокрема, зараз це сім 
сусідів, з якими безпосередньо межує Україна).

Україна належить до великих держав Європи. За площею вона займає перше 
місце (603,7 тис. км2), будучи більшою від Франції, Німеччини, Великобританії та 
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Іспанії. А за населенням – шосте місце. За даними на 1.01.2014 р. тут проживало 
приблизно 45 млн осіб.

Історично склалося так, що політико-географічне, і ще більше геополітичне, 
розташування України мало багато негативних аспектів. Однак культурна орієнтація 
України була, як писав український історик Михайло Грушевський, західною, а 
географічна – південною (майже усі ріки та їхні басейни мають чорноморсько- 
азовське спрямування). І ці орієнтації були для України і українців загалом 
позитивними.

Рис. 4.5. Граф “Україна у системі країн Євразії”

Цифрами позначено: 1 – Україна, 2 – Білорусь, 3 – Польща, 4 – Словаччина, 5 – Угорщина, 6 – 
Румунія, 7 – Молдова, 8 – Росія, 9 – Литва, 10 – Німеччина, 11 – Чехія, 12 – Австрія, 13 – Словенія, 
14 – Хорватія,15 – Югославія, 16 – Болгарія, 17 – Латвія, 18 – Естонія, 19 –Фінляндія, 20 – Норвегія, 
21 – Грузія, 22 – Азербайджан, 23 – Казахстан, 24 – Китай, 25 – Монголія, 26 –КНДР, 27 – 
Японія, 28 – Швеція, 29 – Данія, 30 – Бельгія, 31 – Люксембург, 32 –  Франція, 33 – Швейцарія, 
34 – Ліхтенштейн, 35 – Італія, 36 – Боснія і Герцеговина, 37 – Албанія, 38 – Македонія, 39 – Греція, 
40 – Туреччина, 41 – Вірменія, 42 – Іран, 43 – Туркменія, 44 – Узбекистан, 45 – Киргизстан, 46 – Ірак, 
47 – Сирія, 48 – Йорданія, 49 – Саудівська Аравія, 50 – Кувейт, 51 – Ліван, 52 – Ізраїль, 53 – Єгипет, 54 – 
Ємен, 55 – Оман, 56 – Об’єднані Арабські Емірати, 57 – Катар, 58 – Республіка Корея, 59 – Афганістан, 
60 – Таджикистан, 61 – Пакистан, 62 – Індія, 63 – Непал, 64 – Бутан, 65 – Бангладеш, 66 – Бірма, 
67 – В’єтнам, 68 – Лаос, 69 – Таїланд, 70 – Кампучія, 71 – Малайзія, 72 – Сінгапур, 73 – Індонезія, 
74 – Папуа Нова Гвінея, 75 – Філіппіни, 76 – Нідерланди, 77 – Великобританія, 78 – Ірландія, 79 – 
Іспанія, 80 – Андорра, 81 – Португалія, 82 – Гібралтар, 83 – Монако, 84 – Ватикан, 85 – Сан-Марино, 
86 – Гонконг, 87 – Макао, 88 – Мальта, 89 – Ісландія, 90 – Бахрейн, 91 – Шрі-Ланка.
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Загрози і відповідні геополітичні виклики йшли переважно зі сходу: у XII– 
XIII ст. від монголо-татарської навали, яка у 1240 р. знищила Київ – “матір городів 
руських”. А з XV–XVI ст. – від Московського царства, а далі, особливо з XVII– 
XVIII ст. – від Московської держави і Російської імперії. У XX ст. – від Росії.

Як показали події останніх двох років, Росія була і залишається головним 
стратегічним противником України.

Отже, її постійна загроза, яка перманентно призводила до втрати Україною 
своєї незалежності (XVII ст. – Переяславська угода, 1917–1920 рр. – большевицька 
агресія); сучасна війна, яка може призвести до чергового поневолення України і 
зникнення її з політичної карти світу.

Найповніше можна зрозуміти проблему геополітичних викликів у контексті 
суб’єктності України. Тобто тоді, коли вона виступає гравцем у системі політико- 
географічного устрою  чи  порядку  регіону  (частина  континенту),  частини 
світу чи у глобальному відношенні. Або, коли держава бореться за прово бути 
таким суб’єктом. В окремих випадках, навіть не будучи суб’єктом міжнародних 
стосунків, народ, який втратив свою державність, у латентній (скритій) формі 
через своїх свідомих представників стає таким суб’єктом. Наприклад, відомий діяч 
кінця XVIII ст. у мазепинській час В. Капніст вів таємні перемовини із шведськими 
державними чиновниками з метою вирвати Україну з московських пазурів.

Система геополітичних викликів України

Теорію геополітичних викликів і відповіді на них розробив британський 
учений-історик і філософ Арнольд Джосеф Тойнбі (1889–1975). Ця універсальна 
теорія розкриває і пояснює механізм творення націй, держав і цивілізацій. На 
основі аналізу логіки виникнення, становлення і занепаду сотень держав і націй 
упродовж відомої історії людства він доводив, що початковим пунктом генези нової 
спільноти і головним фактором її успіху є адекватна відповідь на внутрішні чи 
зовнішні виклики, які ставлять під загрозу життя людей і руйнують при цьому 
звичний спосіб думання та дії [3].

У таких умовах спільнота або мобілізується і знаходить новий модус вівенді 
(Modus vivendi) – спосіб життя і діяльності та на його основі здобуває конкурентну 
перевагу над іншими спільнотами або зазнає історичної поразки і зникає з 
історичного поля, розчиняючись серед інших спільнот і стаючи генофондом чи 
робочою силою (“тяглом у поїздах їх бистроїздних” – Іван Франко) для розбудови 
їхніх держав. Таким тяглом і генофондом не раз протягом історії ставали українці 
для Московщини і Росії.

Ситуація, в яку потрапила українська спільнота сьогодні, багатьма своїми 
рисами нагадує саме такий доленосний виклик. Найбільш сфокусованим він 
проявляється у проблемі територіальних втрат (навіть тимчасових), що виникли 
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внаслідок внутрішньої слабкості держави, недоформованості нації, особливо 
політичної та недооцінки зовнішніх загроз [3]. 

На сучасному етапі функціонування незалежної української держави ми 
виділяємо шість-сім головних геополітичних викликів, які утворюють своєрідну 
систему, бо тісно пов’язані між собою. Очевидно, серед них існує певна ієрархія.

Це такі виклики:
1) екзистенційності;
2) безпеки;
3) цивілізаційної орієнтації;
4) територіальної цілісності, в т. ч. повернення Криму і Донбасу;
5) формування України як регіональної держави;
6) транзитності.
Розглянено коротко кожен з них.

1. Виклик екзистенційності

Цей виклик стосується самого існування української держави як такої у 
співдружності світового політико-державного континіуму. Це головний геополітичний 
виклик, але вже в умовах нових технологічних цивілізацій – постіндустріальної 
та інформаційної. Виклик існував у перманентній формі протягом усіх періодів 
взаємовідносин Росії і України.

Росія ніколи не погоджувалася з існуванням України як незалежної держави. І в 
явній чи прихованій формі проводила політику захоплення чи загарбання України. 
Це здійснювалося багатьма способами: прямою агресією чи різними способами 
“визволення” від впливів інших держав (близьких і віддалених), чи пропагандою 
псевдотеорії “єдіного русского народа” (отже, українців нібито не існує, є малороси, 
без своєї мови і культури). 

Останніми двома роками Росія порушила усі російсько-українські угоди, 
починаючи від визнання незалежності України (1991), і “Угоди про дружбу, 
співробітництво і партнерство” та закінчуючи угодами про СНД і воєнно-морську 
базу у Севастополі,  підписану, до речі, президентом-зрадником Януковичем і 
Путіним. Все це змусило Україну виробити і затвердити нову геополітичну, точніше 
військову, доктрину у 2015 р. Воєнна доктрина України базується на Стратегії 
національної безпеки України та є базовим документом оборонного планування 
і основою для розроблення концепцій та державних програм реформування та 
розвитку Збройних сил, інших військових формувань, озброєння та військової 
техніки, оборонно-промислового комплексу.

Нова Воєнна доктрина України [1]:
– визначає Російську Федерацію воєнним противником України та умови 

звільнення тимчасово окупованих територій України;
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– виходить із високої ймовірності великомасштабного застосування проти 
України воєнної сили як головної загрози національній безпеці України у воєнній 
сфері;

– підтверджує відмову від політики позаблоковості та відновлення 
стратегічного курсу на євро-атлантичну інтеграцію;

– визначає ознаки виникнення збройного конфлікту всередині України, у тому 
числі інспірованого іноземними державами;

– враховує збільшення ролі інформаційно-психологічних операцій;
– наголошує на потребі удосконалення системи мобілізаційної підготовки   

і мобілізації та суттєвого збільшення професійної складової у Збройних силах 
України та в інших військових формуваннях;

– формулює заходи з підготовки держави до оборони, необхідні для відновлення  
державного суверенітету та територіальної цілісності держави, а також завдання 
розвитку оборонного та безпекового потенціалу України як необхідної умови відсічі 
збройної агресії тощо.

Рада національної безпеки і оборони України підтримала пропозиції Кабінету 
Міністрів України і Служби безпеки України та вирішила розширити перелік 
юридичних та фізичних осіб Російської Федерації та інших країн, стосовно яких 
застосовуються санкції. Ці особи здійснюють терористичну діяльність, беруть 
участь у фінансуванні тероризму чи іншій підтримці цієї злочинної діяльності, а 
також в порушенні норм міжнародного права, підтримують анексію Російською 
Федерацією частини території України.

Це рішення зумовлено необхідністю ефективного реагування на триваючу 
збройну агресію Російської Федерації проти України, сприяння і фінансування нею 
терористичної діяльності, що призвело до порушення територіальної цілісності 
України, прав і свобод її громадян, тимчасової окупації частини території України, 
численних людських жертв, спричинило реальні і потенційні загрози національним 
інтересам, національній безпеці і суверенітету України. Ця доктрина становить ядро 
відповіді на наступний геополітичний виклик – безпека України.

2. Безпековий виклик

Кожна держава дбає передовсім про свою безпеку. Не слід думати, що Україна 
ігнорувала цей виклик. Протягом 24 років існування було розроблено шість доктрин 
безпеки.

Перша доктрина була прийнята у 1993 р. при президентові Л. Кравчуку. Вона 
була досить мирною, де констатувався розпад Радянського Союзу і оголошувався 
позаблоковий статус України. Тим не менш, цю доктрину фахівці називали 
“зубастою”. Тоді Україна мала ядерну зброю, великий військовий компонент – біля 
700 тис. військових, з яких можна було будувати нову армію.
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Друга доктрина була прийнята влітку 2004 р. Затвердив її тодішній Верховний 
головнокомандувач Леонід Кучма. Попри те, що зовсім нещодавно відбувся конфлікт 
на о. Тузлі, ця доктрина, знову ж таки, була досить мирною. Однак принциповим її 
досягненням стало те, що в документі відзначили необхідність підготовки України до 
членства в НАТО. Це був дуже важливий крок. Але, на жаль, практично через місяць 
Леонід Кучма без жодних пояснень, після зустрічі з Путіним, приїхавши в Київ, 
своїм указом вилучив з доктрини слова про підготовку України до повноправного 
членства в НАТО.

Четверта редакція доктрини з’явилася в квітні 2005 р. за часів президентства 
В.  Ющенка. Його указ передбачав повернення в текст запису про мету вступу до 
НАТО. Тим не менше, українське військово-політичне керівництво побоювалося 
будь-яким чином розглядати можливість реального супротивника. Навіть був 
визначений евентуальний противник – це мало для України руйнівний характер, 
бо з такою доктриною формувався пацифізм. І це, не зважаючи на те, що в самій 
Росії йшлося, що НАТО має інші інтереси. Такі ідеї зростали в 2005–2010 рр.

Прихід до влади Віктора Януковича змінив ситуацію. У 2011 році була 
прийнята п’ята доктрина, яку експерти називають “скандальною”. Цей проект був 
“беззубим”. Ми прийшли до того, що нова Воєнна доктрина фактично не розглядала 
воєнний чинник в якості впливу. А найбільш негативним моментом, звичайно, стало 
закріплення позаблокового статусу української держави. Це була велика помилка. 
Головним пріоритетом цієї доктрини було використання невійськових компонентів.

Але безпековий виклик стимулював не лише докорінну зміну воєнної доктрини 
України. Важливим є посилення власної оборони завдяки:

а) розвитку військово-оборонного комплексу;
б) розвитку економіки, особливо на базі реіндустріалізації, стимулювання 

впровадження ІТ-технологій, реструктуризації національного комплексу;
в) укріплення кордонів, особливо з Росією.
Другим аспектом є укріплення безпеки шляхом поглиблення економічних та 

інших зв’язків з Європейським Союзом, НАТО, країнами-сусідами, близькими і 
далекими, особливо Японією і Китаєм, Близького і Середнім Сходом.

Серед перелічених відповідей на виклик безпеки на сучасному етапі я би 
особливо виділив два: одну внутрішню – посиленого розвитку військово-оборонного 
комплексу; і одну зовнішню – всіляке співробітництво з НАТО аж до подання заявки 
щодо вступу у Північно атлантичну оборонну організацію.

Посилення розвитку ВПК. Україна ще донедавна характеризувалася потужним 
ВПК з виготовлення космічних ракет та ін. засобів (Дніпропетровськ), літаків 
(Харків, Київ), танків (Харків), військових кораблів (Миколаїв), стрілецької зброї 
та ін. Зрозуміло, що цей ВПК не був самостійним, а являв собою складову частину 
ВПК Совєтського Союзу. В Україні не було замкнутих циклів виробництва зброї. 
Тепер, коли обірвалися кооперативні зв’язки цього комплексу з РФ та ін. республіками, 
виникли значні труднощі у швидкому налагодженні виробництва власної зброї. 
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Але маючи потужні традиції і ще не повністю втрачений працересурсний 
кваліфікаційний потенціал, Україна за короткий проміжок часу здолає цей недолік.

Зараз важливо зробити рішучий крок у створенні нових видів зброї і засобів 
високоточного наведення на ціль, нічного бачення (тепловізори), електронної 
розвідки (дрони) та ін. Як крайній захід, можна було б відновити виробництво 
ядерної зброї як засобу стримування агресора.

Взаємодія і співпраця з НАТО. НАТО – це альянс, спрямований на колективний 
захист його країн-членів, основа збереження миру та безпека у Європі та Америці. 
У його складі 28 країн. НАТО безпосередньо межує з Україною через Польщу, 
Словаччину, Угорщину і Румунію. Через Болгарію, Грецію і Туреччину – по 
Чорному морю. Тобто четверта частина країн НАТО межує з Україною. НАТО має 
доступ до території України із заходу, південного заходу і з півдня.

Співробітництво України з НАТО почалося практично з дня проголошення її 
незалежності, як з організацією в цілому (наприклад, комітет “Україна–НАТО”), 
так в окремих сферах. Серед останніх відзначимо такі:

а) у галузі безпеки. Це підтримання безпеки і стабільності на євроатлантичному 
просторі (миротворчі сили на Балканах у колишній Югославії);

б) в оборонній реформі. Це програма – широкомасштабніша, ніж взаємодія 
НАТО з будь-якою іншою країною-партнером. Це особливо стосувалося трансфор- 
мації збройних сил України у меншу за кількістю і якіснішу, за боєздатністю 
армію. Правда, під час правління Януковича ці реформіські процеси були зірвані; 

в) в галузі озброєння. Орієнтування на підвищення сумісності озброєнь 
України і країн НАТО;

г) планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру (2001–
2002 рр. – проект запобігання катастрофічних наслідків паводківу басейнів р. Тиси); 

д) наука і охорона довкілля. Це переважно спрямовано на проблеми захисту 
довкілля, спричиненого військового діяльністю;

е) державні програми зміцнення співробітництва України з країнами НАТО 
(наприклад, співпраця в оборонній реформі та невійськових напрямках);

ж) співробітництво в економічній сфері. Тут розглядаються і розв’язуються 
проблеми економічної ефективності самого співробітництва, створюються проекти 
і програми економічної безпеки.

В сучасних умовах неоголошеної війни Росії проти України НАТО підтримує 
Україну: засобами зброї (крім наступальної і важкої), переданням військово- 
оборонного досвіду на полігонах України, спільними навчаннями, в т. ч. морськими 
(“Сі-бриз”), створенням спільних військових частин (наприклад, українсько- 
польсько-литовської), лікуванням поранених українських вояків у країнах-членах 
НАТО та ін.

Найбільша допомога Україні спостерігається зі сторони країн-членів НАТО: 
США, Великобританії, Німеччини, Польщі та Литви. Головним чином через 
економічні санкції стосовно Росії. Такі санкції впроваджує і сама Україна.



237Нові галузі, напрямки та аспекти

Сьогодні 22. ІХ.2015 р. Генеральний секретар НАТО Єнсен Столтенберґ 
підписав у Києві договір про співпрацю з Україною в галузі оборони та комунікації. 
Президент України Петро Порошенко стверджує, що Україна готова до вступу  в 
НАТО: більшість дорослого населення (64%) готова проголосувати на референдумі 
за вступ України до НАТО (на заході держави – 89%, у центрі – 63%, на сході – 
30–36%).

Наступний виклик – цивілізаційний.

3. Цивілізаційний виклик України

Цивілізація – це стійка культурно-історична спільність людей, що характе- 
ризується спільною ментальністю, етичними і моральними цінностями та 
установками. Американський учений Семюель Гантінґтон у книзі “Захід 
унікальний, але не універсальний” (1996) виділяє такі цивілізації: західну 
(християнську), слов’яно-православну, мусульманську, індуську, китайську 
(конфуціанську), японську та, можливо, африканську (південніше Сахари).

Україна знаходиться у перехідній смузі між західною християнською і 
слов’яно-православною. Деякі вчені намагаються розділити Україну за власне 
релігійною ознакою на дві частини: східну – слов’яно-православну, і західну (без 
Волині) – європейсько-християнську. Інші дослідники вважають Україну слов’яно-
православною цивілізацією.

Тут ми не будемо дискутувати над релігійними питаннями. Для нас головніше – 
це проблема цивілізаційного виклику України.

Вся історія розвитку українства, формування його як державної нації 
підтверджує культурно-духовний орієнтир – західний вектор його розвитку. Це 
яскраво виражено у формулі українського політолога Дмитра Донцова 20–30-х 
років XX ст. – “Геть від Москви!”. Тобто повний культурно-психологічний розрив з 
московським імперіалізмом, з російською ментальністю, з російсько-євразійським 
доктринерством.

Яскравим виявом багатостолітньої західної цивілізаційної орієнтації українст- 
ва є культурне і духовно-релігійне поєднання Православ’я та Католицизму в 
особі Греко-Католицької церкви (Берестейська унія 1596 р.). Тоді було поєднано 
східний обряд з католицькими догматами, особливо прийняття православними 
українцями догмату Філіокве (еманації Святого Духа не лише від Бога-Отця, але 
й від Бога-Сина).

Теперішня Російська Православна Церква (РПЦ), особливо в особі патріарха 
Кіріла, є надзвичайно заполітизованою. Вона стала прислугою московського 
імперіалізму. В результаті підривної діяльності Москви в Україні тут діє войовнича 
Московська конфесія – Московська православна церква, яка у жорсткій формі 
не визнає інших православних конфесій – УПЦ-КП, УАПЦ і, навіть, УГКЦ.  
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Своєю діяльністю вона ділить єдиний український народ і дезорієнтує його у 
цивілізаційному просторі.

Важливим засобом європейської цивілізаційної орієнтації України є 
формування на межі західно- і східнохристиянських цивілізацій міждержавних 
“союзів”. Наприклад, т. зв. Міжмор’я або Балто-Чорноморського союзу. Він мав 
би об’єднувати, особливо економічними зв’язками, країни Скандинавії і Балтики 
(Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва і Польща) з Україною, включаючи Білорусь. Ця 
доктрина Міжмор’я була обґрунтована у 20-х роках XX ст. українським географом 
Степаном Рудницьким (1877–1937).

І зовсім не підходить Україні розроблені у Росії доктрина євразійства і такі 
псевдоекономічні об’єднання як СНД, Митний союз, Єдиний економічний простір 
тощо. Отже, виходячи із усього сказаного, відповіді на цивілізаційний виклик має 
бути такий.

По-перше, це усвідомлення культурно-цивілізаційної окремішності держав 
великої європейської дуги Балтика – Балкани (Балтика – Чорне море, Середня 
Європа), щоб запобігти імперським устремлінням Росії. Важливим засобом цього 
усвідомлення може стати створення Балтійсько-Понтійської і далі – Каспійської 
співдружності держав, у який можуть увійти і деякі країни західної цивілізації 
(наприклад, Польща, Словаччина, Угорщина). Найбільшою та у перспективі 
наймогутнішою серед них може стати Україна.

По-друге, політичні еліти України (та інших середньоєвропейських країн) 
мають виробити геостратегію, яка максимально використовує у своїх інтересах 
існуюче протистояння між західною, православно-московською і мусульманською 
цивілізаціями. Це вимагає тонкої гри на суперечностях представників даних 
цивілізацій у середньоєвропейському просторі і спрямування їхніх інтересів поза 
цим простором.

По-третє, виховання у суспільних елітах та й населенні цих країн загалом 
середньоєвропейської культурно-цивілізаційної ідентичності, психологічна 
переорієнтація на цю мету, позбавлення комплексу другорядності.

По-четверте, принцип релігійного плюралізму як наріжний у розбудові 
середньоєвропейського дому, культурно-цивілізаційного і конфесійного симбіозу.

4. Територіальна цілісність, в т. ч. повернення                 
Криму і Донбасу

Територія будь-якої держави є однією з ознак її повноцінного функціонування, 
довготривалого існування і розбудови усіх інших структур – розвитку суспільства, 
національного комплексу, формування політичної нації. Український географ 
акад. С. Рудницький вважав, що головною ознакою держави є її територія. Втрата 
державою частини населення (епідемії, війни) не має таких катастрофічних 
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наслідків, як втрата території. Без частини визнаної міжнародними угодами 
території держава стає своєрідною калікою. Населення можна відновити шляхом 
відповідної демографічної політики, а територію, відторгнуту від держави, нічим 
не замінити.

Цілісність території держави закріплена в її Конституції і визнана міжна- 
родними угодами, особливо це визнання важливе зі сторони держав-сусідів. 
Звичайно, можливі і багаточисельні приклади спірних територій. Але ці спірні 
територіальні питання згідно міжнародних правових норм розв’язуються мирними, 
а не воєнними засобами.

Незважаючи на те, що території нашої держави у недалекому минулому 
перебували під різними займанщинами (Румунія, Польща, Чехо-Словаччина), 
то спадкоємці цих держав офіційно тепер не мають територіальних претензій 
до неї. Ці претензії висловлюють головно представники марґінальних партій 
чи громадських рухів у явній чи скритій формі (найбільше це спостерігається 
у Румунії стосовно Північної Буковини і Бессарабії) та в Угорщині (стосовно 
Закарпаття).

Єдиною країною, яка у відкритій формі постійно здійснює антиукраїнську 
пропаганду під виглядом захисту т. зв. “рускоязычного населення”, це Російська 
Федерація. Її державні та інформаційні чинники постійно твердять, що:

а) Україна – це штучний і тимчасовий політико-державний утвір на полі- 
тичній карті Європи; вона – невдала держава (fаiled state);

б) не існує українського народу як окремої державотворної нації;
в) Україна – це проект націоналістів в особі передовсім історика М. Гру- 

шевського, проект, що був реалізований і територіально утверджений большевиками; 
г) Україна – це непоєднувана сукупність історико- та етногеографічних 

регіонів, населення яких має надзвичайно різноманітну ментальність. Слобо- 
жанщина, мовляв, ближча ментально до Росії, Галичина до Польщі, а Закарпаття – 
до Угорщини і т. ін.

Регіональна розмаїтість території України – це її достоїнство, а не ґандж. 
У XVIII–XIX ст. сформувалася єдина українська літературна  мова,  що стала 
фактором формування єдиної національної культури. А регіональні мови (діалекти) 
і етнографічні субкультури (наприклад, гуцульська, бойківська) стали важливою 
основою розвитку загальноукраїнської мови і культури.

Мова Тараса Шевченка, його поезія, стали найважливішим інтегративним 
чинником у формуванні єдиної і неподільної української нації, її культури і держави.

Не зважаючи на екстермінаційні дії і заходи проти українства держав-займанців, 
наявність регіонів з різною історією та особливостями духовно-культурного 
розвитку, стала суттєвим чинником їх взаємозаміщення у всеукраїнському 
контексті. Як, наприклад, “кочував” центр всеукраїнського регіонального розвитку?

Після знищення Запорізької Січі і козацтва відродження України загалом 
почалося у кінці XVIII ст. зі сходу – Слобожанщини. Поступово всеукраїнське 
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культурне ядро до середини ХІХ ст. змістилося у центр України. Нова літературна 
мова і романтична література була представлена Полтавщиною і Київщиною 
(І. Котляревський, Т. Шевченко, І. Гулак-Артемовський та ін.).

Коли у 1863 р. та 1876 р. царський уряд заборонив українську мову (т. зв. 
Валуєвський та Емський укази), всеукраїнський культурно-духовний центр 
перемістився на захід – у Галичину. Східноукраїнські вчені і публіцисти, 
письменники і поети публікувалися у Львові, Коломиї, Тернополі, Стрию та ін. 
центрах Галичини, поширювали тут українську літературну мову; допомагаючи 
коштами у створенні громадських літературних та наукових товариств (“Просвіта”, 
НТШ), парамілітарних організацій (“Сокіл”, “Січ”, “Пласт” та ін.), політичних 
партій (перша така партія – Українсько-Руська радикальна партіябула утворено у 
1890 р. в Галичині.

Таким чином національна духовно-культурна єдність регіонів України була 
розбудована ще до I Світвої війни. Тоді сформувалася модерна українська нація, 
яка заявила виклик про створення своєї держави на своїй етнічній території. Учені 
історики і географи (М. Грушевський, С. Рудницький, В. Кошовий та ін.) науково 
обґрунтували межі цієї території.

Російські псевдовчені (А. Дуґін, І. Панарін та ін.) зараз “регіоналізують” Україну 
за псевдоцивілізаційними критеріями. Пишуть про цивілізаційні розломи України  
і навіть “огнєвиє рубєжі” (В. Дєргачьов з Одеси). Приймають бажане за дійсне. 
Пащекують про т. зв. “галіцкій язик”, якого не було і не буде. Дугін “регіоналізував”,  
Україну на такі частини: 1) Крим – “ісконно русская земля”; 2) Восток і Південь 
України і вся Лівобережна Україна при її декомпозиції мають увійти до складу 
Російської імперії; Правобережна Україна може існувати як “незалєжна” під 
домінуванням Росії; Галичина у складі Польщі, яка, водночас, підпорядкована 
Великонімеччині; Закарпаття – Словаччині чи Угорщині тощо.

Отже, на цей виклик Україна повинна зреагувати посиленням своєї інформа- 
ційної функції як щодо зомбованих росіян, так несвідомих громадян держави. Цю 
функцію має виконувати передовсім загальноосвітня і вища школа, родина, засоби 
масової інформації. Необхідно зміцнювати міжрегіональні зв’язки. І не лише Сходу 
і Заходу, а передовсім Сходу та Півдня з Центром.

Слід дати обґрунтувану відповідь тим українським політикам та вченим, які 
пропагують доцільність віддати Крим і Донбас Росії (бо там знищений український 
дух) і (або) створити незалежну Українсько-Галицьку Державу (УГД).

Нарешті, пропонована децентралізація влади повинна посилити не 
федералізацію і сепаратизм, а наростання міжрегіональної єдності України і її 
цілісності.

Виклик повернення і реінтеграції Криму та Донбасу. Усім відомо, що 
внаслідок необ’явленої війни Росія зайняла у 2014 р. територію Кримської 
Автономної Республіки і частину Донецької та Луганської областей. Крим 
вважається анексованим (цього факту не визнала жодна держава світу), що є 
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суттєвим порушенням Гельсінського міжнародного договору про мир і безпеку у 
Європі (1975 р.).

Водночас на частині території Донбасу було організовано квазідержави – 
Донецьку і Луганську “народні республіки” з маріонетковими урядами. Їх не 
визнала навіть сама Росія, яка утримує тут свою армію (під назвою “добровольців”) 
чисельністю понад 20 тис. осіб, офіцери якої управляють т. зв. “ополченцями”.

За час війни у Донбасі до 20.09.2015 р. вбили 1905 мешканців України – 
переважно вояків Збройних сил України, Національної гвардії та добровольців.

Сучасний геополітичний виклик – зупинити агресію Росії і реінтегрувати в 
Україну Крим та окуповану частину Донбасу.

Українська влада не має офіційно розробленого плану відновлення сувернітету 
над територією Криму. Його реінтеграція мислиться в неозначуваний період. Навіть 
прийнято закон про вільну економічну зону в Криму, що недопустимо з погляду 
міжнародного права (рішення ООН у 1969 р.). Процес повернення Криму в Україну, 
який став російською воєнною базою, має бути системним, що поєднуватиме дії 
загальноукраїнських, внутрішньокримських та зовнішніх (чинників).

Загальноукраїнські – це заходи з найбільш повної ізоляції Криму в юридичному 
й економічному та інформаційному аспектах. Зокрема:

– приняття правових актів, які обмежують правове поле “органів влади” 
підросійського Криму;

– посилення економічної блокади (особливо припинення постачання 
енергоносіїв і продовольства; блокада російського транзиту);

– повніше використання національного кримськотатарського фактору (а не 
лише у перекопській блокаді);

– організація потужних інформаційних програм у ЗМІ, скерованих на 
створення об’єктивних новин про сутність російської анексії Криму.

Реінтеграція тимчасово окупованих територій Донбасу передбачає такі головні 
заходи:

1) критичне послаблення Росії. Зокрема, підтримання національно-визвольних 
рухів у Росії (Північний Кавказ, Поволжжя);

2) діяльність у напрямку дезінтеграції РФ;
3) підтримка і посилення ролі мусульманського фактора, а також Протестанських 

церков на Донбасі;
4) санкції, особливо економічні, США і ЄС стосовно Росії загалом і щодо 

окремих секторів економіки, зокрема;
5) сприяння активізації Україною територіальних претензій щодо Росії 

(наприклад, стосовно Кубані);
6) створення сильної, сучасної, добре озброєної української армії. Така робота 

зараз інтенсивно проводиться;
7) внутрішня політична консолідація українського суспільства;
8) підтримка України і особливо Донбасу зі сторони ЄС, США, НАТО;
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9) створення запасу економічної стабільності, щоб “перетравити” поверхневі 
території для реінтеграції їх на новий технічний і технологічний основі;

10) повне виконання Мінських угод.

5. Формування України як регіональної держави

Регіональна держава – це країна, яка відіграє суттєву роль завдяки своїм 
демографічним, соціально-економічному і військово-політичному потенціалам у 
силовому полі континенту чи частини світу. Її рівень на порядок нижчий, ніж 
держави-світового гравця (наддержави). Вперше про існування реґіональної держави 
з політико-географічного погляду висловився німецький географ Фрідріх Ратцель 
(1834–1904).

За показниками кількості населення і площі, запасами природно-ресурсного 
потенціалу Україна переважно співмірна з такими регіональними державами, як 
Німеччина, Франція, Велика Британія, Туреччина, Мексика, Арґентина, Італія, 
Іран і навіть Китай та ряд інших. Вона суттєво відстає від цих держав економічно. 
Сучасне розуміння регіональної держави найкраще розкрив американський соціолог 
Іммануїл Моріс Валлерстайн. Він вважав, що на глобальному рівні світ поділяється 
на країни-ядра, країни-напівпериферії та країни-периферії. За його класифікацією 
Україна належить до країн-напівпериферій. Країни-ядра можуть відігравати роль 
світової або реґіональної держави і впливають на країни-напівпериферії і периферії. 
Проте в період структурної перебудови країни-напівпериферії мають шанс стати 
країнами-ядрами або деградують до стану периферії. Переваги отримують країни 
з розвинутою економікою. І, як свідчать статистичні показники, цей розрив між 
країнами-ядрами та країнами-периферіями зростає. На цей розвиток впливають як 
географічні, так і історичні, демографічні, економічні, соціальні й політичні чинники. 
Доц. Олександра Вісьтак здійснила таку класифікацію чинників (табл. 4.3). 

Як бачимо, тут виділено, з одного боку, об’єктивні і суб’єктивні чинники. 
З іншого, тут показано характер дії цих чинників на різних етапах розвитку 
регіональної держави.

Для України як регіональної держави зараз головним є об’єктивні чинники. 
Але частина суб’єктивних – корупція в органах влади, загроза національної безпеки 
(агресія Росії) – стимулюють занепад її як регіональної, так і звичайної держави.

Близьким до поняття реґіональна держава є поняття держави-геополітичної 
осі. Американський учений Збіґнєв Бжезінський виділяє дві групи країн, які мають 
безпосередній вплив на геополітичну ситуацію в світі. Це “активні геостратегічні 
гравці” та “геополітичні осі”. Активні геостратегічні гравці – це держави, що 
мають спроможність і національну волю застосовувати силу чи вплив поза 
своїми кордонами для того, щоб змінити відповідно інтересів Америки наявний 
геополітичний стан справ.
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Таблиця 4.3 
Чинники зародження, розвитку, функціонування та занепаду          

регіональних держав (доц. О. І. Вісьтак)

№ 
н/п Історичні етапи

Чинники
Об’єктивні Суб’єктивні

1 Зародження і 
становлення

Політико-географічне та 
геополітичне положення 
Метричні і топологічні характе-
ристики території держави 
Демографічний потенціал 
у регіональному контексті 
Економічний потенціал

Історико-культурні 
Політична культура народу 
Традиції державотворення 
Становлення пасіонарності нації 
Регіональні амбіції

2 Розвиток і 
деверсифікація

Інвестиційний потенціал 
держави 
Інтеграційний фактор
Природно-ресурсний потенціал 
Економічна динамічність 
держави і соціальна стабільність
Зміна світового порядку

Спрямування політики на 
перетворення держави у 
надрегіональну 
Політичне устремління у роз-
виток багатофункціональності

3 Функціонування

Транзитний потенціал
Науково-інформаційний 
потенціал держави
Зовнішньополітичний потенціал 
Синергетичний ефект
Входження держави у міжнародні 
безпекові структури
Екологічний фактор

Входження держави у регіональ-
ні об’єднання з сусідами 
Проведення політики м’якої сили 
Політична та ідеологічна 
підтримка регіонального 
лідерства
Інституалізація оргнів наддер-
жавної і регіональної влади

4

Занепад або 
трансформація 
у звичайну 
державу

Дезінтеграція
Наростання багатополярності 
світу 
Децентралізація у самій державі

Згасання пасіонарності нації 
Наростання корупції владних 
структур
Постійна загроза військової 
безпеки з боку інших 
регіональних держав або 
глобальних потуг

Геополітичні осі – це держави, чия важливість походить не від їхньої сили 
і мотивації, а радше завдяки уразливому розташуванню та наслідків їхніх 
потенційно вразливих умов для поведінки геостратегічних гравців. Найчастіше 
геополітичні осі визначаються географічним розташуванням, що, в деяких 
випадках, надає їм особливу роль – або у наданні доступу до важливих районів, 
або у відмові сильному гравцеві в ресурсах.

Учений уважає, що на Євразійському континенті є п’ять геостратегічних 
гравців (Франція, Німеччина, Росія, Китай та Індія) та п’ять геополітичних 
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осей (Україна, Азербайджан, Південна Корея, Туреччина, Іран). Він наголошує 
на особливій ролі, яку відіграють такі країни, як Туреччина та Іран. Україна є 
новою одиницею євразійського простору.

Розбудова України як національної держави відбувається у дуже складний 
період світового розвитку. Якщо в Європі національні держави виникли у період 
розпаду феодальної суспільно-економічної формації, то українська національна 
держава розбудовується паралельно з розвитком демократичних засад і 
громадянського суспільства.

Завдяки своєму географічному положенню, величині площі і кількості населення  
держава Україна має всі можливості стати регіональною державою.

За зовнішньополітичною діяльністю Україна вже, по суті, є такою державою. 
Головна спрямованість цієї діяльності – європейська інтеграція, стратегічне 
співробітництво із державами-сусідами та наддержавою США. Україна є 
членом понад 60 регіональних та світових організацій: ГУАМ, Вишеградська 
група, Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), 
Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ), Пакт стабільності для Південно-Східної 
Європи та ін. У 2014 р. вона підписала угоду з ЄС про асоціацію.

Однак між Україною і Росією відбувається латентна боротьба за регіональне 
лідерство. З розпадом Радянського Союзу Росія втратила статус наддержави. 
Сьогодні це найбільша держава світу із статусом регіональної держави. За будь-яку 
ціну вона прагне відновити свої втрачені позиції. Як регіональна держава Україна 
може передовсім реалізуватися в рамках Західної, Балтійсько-Чорноморської та 
Чорноморської геополітичних доктрин.

Зокрема, Чорноморсько-Балтійська геополітична доктрина була вперше 
обґрунтована фундатором української географії Степаном Рудницьким в період 
визвольних змагань на початку ХХ століття. “Після першої світової війни розпалися 
Австро-Угорська та Російська імперії і на їх руїнах утворилися молоді держави:   
Фінляндія, Чехо-Словаччина, Угорщина та Україна (УНР, ЗУНР та ін.). Природне 
побоювання цих держав щодо нової експансії з боку російського імперіалізму – 
білого й червоного, – на думку С. Рудницького, – повинно зближувати їх з Україною, 
в кінцевому підсумку, призвести до формування “балтійської-понтійської” федерації 
у складі Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Білорусі та України. 

Ядром федерації мала б стати Україна як найбільша серед названих держав. 
Така федерація стала би бар’єром проти експансії російського імперіалізму в 
Середню і Західню Європу”. Зараз ця доктрина має всі шанси модернізуватися 
і стати реальною теоретичною підставою геополітичного об’єднання Балто-
Чорноморсько-Каспійського партнерства. 

Крім названих вище держав, до цієї асоціації може приєднатися Польща, 
Швеція, Туреччина, країни Кавказу. Це Балтійсько-Понтійське співробітництво 
відновило би один з найдавніших шляхів “із варяг в греки”. Організація могла б 
сприяти вирішенню декількох проблем:
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– нейтралізації Росії на пострадянському просторі, а особливо, в Україні;
– дала б можливість реалізувати програму вступу України до Європейського 

співтовариства та НАТО;
– виробити нові, демократичні стандарти в економіці, політиці, культурі. 
Організаційною міждержавною структурою, у якій вже реалізується 

Чорноморська доктрина є об’єднання ГУАМ. До цієї організації входить:  
Грузія, Узбекистан, Україна, Азербайджан, Молдова. Зауважимо, що слабкою 
геопросторовою ланкою тут є відсутність Білорусі. 

Розвиток України як регіональної держави не слід розуміти буквально у якомусь 
“феодальному” ракурсі. Наприклад, т. зв. “Південна” (“Чорноморська”) доктрина, 
яка визначає регіональне лідерство України у регіоні Близького і Середнього Сходу 
та східного Середземномор’я, може реалізуватися паралельно і у такому ж контексті 
з регіональним лідерством Туреччини. Цей феномен “здубльованого” лідерства 
двох регіональних сусідських держав потребує спеціального дослідження.

6. Виклики транзитності України

Ці виклики, як усі інші, є багатосторонніми. Вони проявляються і діють у різні 
історичні епохи по-різному. І пов’язані передовсім із рівнинністю території України 
і її розташуванням між Сходом і Заходом євразійського континенту. На противагу 
цивілізаційним викликам функція транзитності призводила до інтегрування Сходу 
і Заходу або завоювання одного іншим. Приклади.

1) велике переселення народів у IV–VI ст. по Р. Хр. (гуни, авари та ін.);
2) транзит мадярських племен із Західного Сибіру у Європу на Придунайську 

рівнину і осідання тут в оточенні переважно слов’ян (ІХ ст.);
3) монголо-татарське вторгнення із Центральної Азії на Східно-Європейську 

рівнину, що доходило аж до германського масиву у XII–XIII ст. С. Рудницький 
цей напрям називав великим історичним степовим “протягом” (die Luft, перетяг), 
який наша нація відчуває дотепер.

Прикладів є багато. Навіть т. зв. шовковий шлях із Китаю до Європи. Але 
усі вони характеризуються однією спільною рисою: завжди посередником  цих 
транзитних рухів ставала територія України. У багатьох випадках вона була їх 
жертвою. У наш час цю транзитність території України доцільно використати як 
позитивну рису. Зокрема:

а) сприяти розбудові сухопутної чи повітряної інфраструктури (залізничний, 
автошосейний, трубопровідний транспорт, портові термінами, логістичні центри);

б) брати на себе торгово-розподільчі функції у зв’язках Сходу і Заходу конти- 
ненту, користуючись із прибутку від посередництва і капіталізуючи цей прибуток;

в) сприяти зосередженню вздовж транзитних шляхів інвестицій, які мають, 
відповідно, західне чи східне походження;
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г) використовувати передовий досвід країн – азійських тигрів (Південна 
Корея, Гонконг, Сінгапур, Філіппіни) у створенні індустріальних парків і спільних 
підприємств з ІТ технологіями та ін.

Новий аспект виклику транзитності України виник останнім часом у зв’язку з 
громадянською війною в Сирії. Сотні тисяч біженців сконцентрувалися на півдні 
Європи та у її центрі. Зараз ці потоки неконтрольованих мас не завжди бідних 
людей штурмують кордони Греції, Хорватії, Угорщини, Словаччини, Німеччини, 
оминаючи територію України.

Поки Україна перебуває у стані депресії і рецесії, цей міграційний потік 
їй безпосередньо не загрожує. Але це загроза посередня: країни ЄС будуть 
змушені призупинити надання Україні безвізового режиму, що боляче вдарить 
по євроінтеграційних амбіціях її населення і політикуму.

Через десять років, коли рівень економіки України значно зросте, сюди 
скеруються потоки міґрантів з Китаю, Афганістану, В’єтнаму, Камбоджі та ін. 
азійських держав. Це не тільки “наводнить” її некваліфікованого робочою силою, 
мало придатною для розвитку інформаційного суспільства, але й призупинить 
формування тут політичної нації.

Такі головні сучасні геополітичні виклики і реагування на них української 
національно-державної спільности у контексті російської агресії в України.

Ці виклики мають і глобальний аспект у руслі світових проблем сучасності: 
війни і миру, енергетичної, продовольчої, економічної, народонаселення та ін. Але 
все це буде висвітлено в іншій доповіді.
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Етногеографія

Етнічна географія*1

Етногеографія – відгалуження соціально-економічної (суспільної) географії, 
що досліджує чинники (історичні, природні, суспільні), закони і закономірності 

* Друкується за: Шаблій О. І. Етнографія / О. І. Шаблій // Енциклопедія сучасної України. – К., 
2009 – Т. 9. – С. 259.
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геопросторової організації племен, народів (етносів, субетносів), етнічних та 
етнографічних груп. Загальним об’єктом вивчення ЕГ є демографічна сфера, 
зокрема її етнографічна (етнологічна) складова, що розвивається і функціонує 
у тісному зв’язку з іншими сферами суспільства і природи: господарською 
(економічною), соціальною, духовною, екологічною та ін. Предметом дослідження 
ЕГ є геопросторова (територіальна) організація етносфери чи її складових 
частин – племен, народів (націй), етнічних або етнографічних груп. Геопросторова 
організація передбачає вивчення поширення цих спільнот на земній поверхні, 
в т. ч. вкоріненість у питому етнічну територію, взаємозв’язки і взаємовпливи, 
формування етнічних територіальних спільнот і їх функціонування. Особливу 
увагу ЕГ звертає на локальні, регіональні, загальнодержавні і глобальні спільноти. 
Функції етногеографії як науки: теоретична (обґрунтування поняттєвого апарату, 
геопросторової організації етносфери); конструктивна (шляхи удосконалення 
геопросторової організації етносфери, участь у розробленні регіональної націо-
нальної політики); пізнавально-освітня і виховна. 

ЕГ являє собою систему наукових субдисциплін: загальна ЕГ (висвітлює 
теоретичні і методичні проблеми, установлює зв’язки із суміжними науками, 
зокрема етнологією, культурологією, лінгвістикою, демографічною статистикою, 
історією тощо); спеціальні субдисципліни і напрямки (географія духовної 
і матеріальної культури етнічних спільнот, лінґвоетногеографія, трібальна 
(племінна) географія та ін. Головною науковою категорією ЕГ є поняття етнічної 
спільноти. Інші поняття: корінна нація, національна (етнічна) меншина, етнічна 
група, етнографічна група, одно-, багатонаціональна країна (держава), діаспора, 
етнічна міграція (еміграція, імміграція), мультикультура. 

Географічні відомості про етнічні (трібальні) процеси і спільноти на території 
України у VІ ст. до Р. Хр. подано у праці Геродота “Скіфія” (описано скіфів-
орачів, скіфів-землеробів, не-скіфів – неврів, меланхленів та ін.). У працях 
Страбона І ст. до Р. Хр. – І ст. по Р. Хр.) – “Географія”, Птолемея (ІІ ст. по Р. Хр.): 
названо близько 12 “етносів” (скіфи, сармати, тавро-скіфи, калліпіди, карпатці, 
борисфени, будини та ін.). Етнічний склад Русі досліджували араби: Аль-Масуді, 
lбн-Даст та ін. Багата географічна інформація про племена і народи Русі подана 
у руських літописах “Повісті минулих літ”, територіальне поширення корінних 
староукраїнських племен (полян, древлян, сіверян, дулібів, білих хорватів, уличів 
і тиверців), слов’янських (радимичі, в’ятичі, кривичі), летто-литовських, угро-
фінських племен і народів (чудь, муром, весь, мордва, іжорці та ін.), їх культуру 
і зв’язки з Руссю. У ХVІІ ст. книга французького інженера і картографа Гійома 
Левассера де Боплана присвячена українцям, їх звичаям, громадській, соціальній 
і військовій організації.

Українська національна і регіональна ЕГ інтенсивно розвивалася переважно 
істориками та етнографами з кінця ХVІІІ ст. (В. Рубан, Я. Маркович) – у другій 
половині ХІХ ст. (П. Чубинський, В. Антонович, М. Грушевський, Г. Величко 
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тa  ін.). На початку ХХ ст. основоположник української,національної географії 
С. Рудницький заклав теоретичні основи ЕГ (“Нинішня географія”, 1905; “Коротка 
географія України. Ч. ІІ. Антропогеографія”, 1914 – обидві Львів; “Ukraina. Land 
und Vo1k”, 1916, Відень) описав поширення українців на їхній національній 
території і у світі (“Огляд національної території України”, 1923, Берлін). У 
совєтський період ЕГ розвивалася нерівномірно: характеризувалася підйомом 
у 20-ті роки ХХ ст. (створення Інституту демографії на чолі з акад. М. Птухою, 
1919 р.; організація С. Рудницьким Інституту географії i картографії, 1926 р., 
Харків – обидва закриті напочатку – вкінці 30-х років) і занепадом у 30–80-ті роки 
ХХ ст. Більшість учених були репресовані, частина еміґpувала і (або) розвивала 
ЕГ поза межами УРСР (В. Садовський, Львів, Праґа, Варшава; М. Кордуба – Львів, 
Варшава; В. Кубійович – Краків, Львів; О. Степанів – Відень, Львів). У 1937 р. 
видано “Атлас України і сумежних країв” за ред. В. Кубійовича (Львів) із серією 
етнічних карт.

У пiслявоєнний перiод внесок в ЕГ здiйснили українськi ученi в Укpaїнi: 
Ф. Заставнuй (Львiв), О. i Б. Заставецькi (Тернопiль), В. Наулко, В. Євтух, 
Ф. Жилко (yci троє Київ) та українськi i польськi ученi зарубiжних країн: 
В. Кубiйовuч (Францiя, Сарсель), І. Тесля (Канада, Оттава), П. Еберхардт (Польща, 
Варшава) та iн. 

Література

1. Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернiзацiї, врахування 
мiжнародного досвiду / за ред. Ю. Тищенко. – К., 2004.

2. Заставнuй Ф. Д. Населення України. – Львiв, 1993.
3. Лозuнськuй Р. М. Мовна ситуацiя в Українi. – Львiв, 2008.
4. Шаблiй О. І. Теоретичнi i методичнi проблеми розвитку етнiчної географiї України / 
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Проблеми етногеографії у сучасних умовах*1

Друга половина XX століття характеризується надзвичайно великою напругою 
національно-визвольної боротьби, в результаті чого розпалися майже усі імперії. 
На їх розвалинах відбувається складний, часом драматичний процес формування 
самостійних держав. Як правило, виникають національні держави, тобто в 
кожному окремому випадку держава формується так званою корінною нацією, яка 
знаходиться на певному етапі свого історичного розвитку. Водночас утворена і 
формована національна держава стає не самоціллю, а одним із дійових засобів 

* Друкується за: Шаблій О. І. Теоретичні і методичні проблеми розвитку етногеографії України / 
О. І. Шаблій // Сучасні проблеми географії населення в Україні : Матеріали конф. – Луцьк, 1993. – 
С. 190–200.
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самоутвердження державотворчої нації, виявлення її потенціальних можливостей 
як у регіональному, так і у глобальному масштабах.

Водночас майже усюди етнічні межі нації не збігаються з кордонами її 
держави. Тому частина представників кожної нації внаслідок уже цієї причини 
опиняється у сусідніх державах. Найчастіше вони проживають на пограниччі. 
Також у результаті попередніх переміщень представників різних національностей 
кожна держава – новоутворена чи давня є у тій чи іншій мірі поліетнічною, тобто 
на її території, крім корінної нації-державотворця, проживають ті чи інші етнічні 
меншини. До таких держав належать Україна, Польща, Словаччина, Угорщина, 
Румунія і багато інших.

Меншою мірою формуються держави багатонаціональні. Наприклад, такими 
є Росія (Російська Федерація), Китай, Індія тошо.

Отже, кожна держава за етнічним складом її населення є або поліетнічною 
або багатонаціональною. Завдяки цьому в сучасних умовах між різними 
етносами всередині держави виникають багатосторонні зв’язки, які нерідко мають 
географічну специфіку і особливо просторову вираженість. Звідси випливає 
необхідність розвитку етногеографії (ЕГ).

Виникає низка методологічних і теоретичних (в т. ч. метатеоретичних) проб-
лем розвитку цієї наукової дисципліни і особливо етногеографії України.

Серед метатеоретичних проблем першою є проблема місця ЕГ у системі 
наук, її об’єкта і предмета дослідження, змісту цієї науки, методів, якими вона 
користується.

Проблема розміщення етносів, їх геопросторового буття займаються, як 
мінімум, три науки: етнологія, історія та географія. В радянський час ЕГ відно-
сили до системи історичних наук1. Цим самим у явній формі постулювалося, 
що проблематика ЕГ відноситься до явищ і процесів минулого. На нашу думку, 
етногеографія – це повністю географічна дисципліна, яка лежить на стику 
географії, етнології та історії. Її зв’язок з історією більше стосується методу (істо-
ричний метод дослідження), ніж предмету дослідження.

Етногеографія являє собою відносно молоду галузь суспільної географії 
(антропогеографії, географії людини), яка вивчає закономірності, фактори, умови 
і форми територіальної організації та геопросторового розвитку етносів – націй – 
народностей, етнічних та етногеографічних груп населення і т. п.

Отже, об’єктом її дослідження є етноси. Але це об’єкти вивчення багатьох 
дисциплін – етнології, етнографії, етнічної історії тощо. Тому територіальна 
(геопросторова) організація етносів, їх геопросторове буття і розвиток, зв’язки і 
відносини є предметом вивчення ЕГ. Поняття і категорії, закони, закономірності 
і принципи цієї організації, ідеї та гіпотези, теорії і концепції і т. п., – все це 
становить її науковий зміст.

1 Див. “Географічна енциклопедія України”. – К., 1989. – Т. 1. – С. 392.
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Як наукова дисципліна у складі суспільної географії, ЕГ тісно пов’язана 
передусім з географічними дисциплінами, зокрема з географією населення, в 
складі якої вона формується. Іншими близькими науковими областями тісного 
зв’язку ЕГ є: демографічна наука, в т. ч. демографічна статистика, антропологія, 
етнологія, етнографія, історія, соціологія, політологія, юриспруденція, особливо 
державне право, державознавство.

Для правильного розуміння теоретичних і методологічних проблем етногеог-
рафії країни важливе значення має обґрунтування її взаємозв’язку з такими 
географічними дисциплінами як географія культури і релігії, лінгвістична 
географія, політична географія. Справа в тому, що кожна з цих наукових дисциплін 
вивчає географічні аспекти передусім народу-державотворця (і, зрозуміло, 
етнічно-національних меншин) і є надзвичайно важливою інформаційною 
основою для здійснення реальної національної політики, зокрема в освітній, 
культурній, науковій, релігійній та інших духовних сферах. І не лише у духовних.

Етногеографія використовує основні методи географічної науки, зокрема 
метод територіального аналізу і синтезу, метод районування, а також метод 
картографічного моделювання, статистичний метод, порівняльно-географічний, 
історичний метод та ін.

Етногеографія України, як наукова дисципліна, знаходиться у початковій стадії 
розвитку, хоч етнографічні і етногеографічні описи території нашої держави мають 
досить довгу історію. Перший відомий опис зроблено у V ст. до н. е. Геродотом, 
який досить детально описав етноси і їх групи, що заселяли територію України і 
суміжних земель. Багаті інформацією про етноси України і, зокрема про предків 
українців, візантійські джерела VI–X ст. (Прокопій, патріарх Макарій, імператор 
Костянтин Порфірородний та ін.), описи слов’янських земель, зроблені письмен-
никами у IX–X ст. (Ібн-Гордадбеґ, Аль-Джайгані і особливо Аль-Масуді та ін.), 
руські літописи (зокрема “Повість минулих літ”). У часи Хмельниччини і у другій 
половині XVII ст. цікавими джерелами до етногеографії є “Опис України” Гійома 
Боплана, описи подорожей Павла Алепського, Ульріха фон Вердума та ін. Багато 
написано про Україну і Українців німецькими, французькими, російськими 
мандрівниками, дипломатами, державними діячами та ін. Спільною рисою 
таких описів є: суб’єктивізм, спорадичність, увага до деталей, унікальність, 
специфічність та етнографізм.

Початки етногеографії України (українських земель) закладені у працях 
етнографів та істориків Павла Чубинського, Володимира Антоновича, Михайла 
Грушевського у другій половині XIX ст., а її теоретичні, методологічні та методичні 
основи розроблені професорами Григорієм Величком, Степаном Рудницьким та 
Володимиром Кубійовичем – першими професійними географами-українцями 
європейського рівня кваліфікації. Свої географічні студії вони здійснювали в 
руслі наукового обґрунтування державності української нації, будучи членами 
Наукового Товариства ім. Шевченка. Першою картографічною працею, яка дає 
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більш-менш повне уявлення про поширення етносів на території українських 
земель, стала “Народописна карта українсько-руського народу”, видана у 1896 р. 
доктором філософії, українським географом та істориком Григорієм Величком1.

У радянський час етногеографія в Україні в системі географічної науки майже 
не розвивалась. Доказом цього є те, що навіть у виданій у період перебудови 
“Географічна енциклопедія України” за редакцією О. Маринина етнічна географія 
трактується як “галузь етнографії (підкреслення наше. – О. Ш.), яка досліджує 
структуру і розміщення населення світу і окремих його регіонів у етнічному 
аспекті”2. Треба відзначити, що і в системі етнографічної науки етнографія 
України знаходилась у жалюгідному стані3. Однобоке “класове” й “економічне” 
трактування етносів, відсутність достовірної інформації про їх динаміку, структуру 
і геопросторове розміщення та переміщення і т. п., – все це при жорстокому тиску 
здійснюваної компартією політики т. зв. “інтернаціоналізації” вихолошувало з 
етногеографії України її український зміст.

Сьогодні етногеографію України можна трактувати також як одну з важливих 
аспектів українознавства – широкої сфери наукових досліджень українства як 
глобального феномена. Зрозуміло, що українознавство (україністика), яке має вже 
досить суттєвий доробок, самостійно проходить ряд якісних етапів розвитку (від 
сумативного до міждисциплінарного підходів), не повністю охоплює етногеографію 
України, а лише ті її наукові проблеми і висновки, що характеризують українство 
як ціле або працюють на такі висновки4. Наприклад, суттєвою міждисциплінарною 
проблемою українознавства є проблема етногенезу (походження) українців.

У її розв’язанні важливу роль може відігравати не лише історія, археологія 
чи лінгвістика, але й етногеографія і географія загалом, а її територіальним, 
порівняльно-географічним методом дослідження.

1 До цього часу були надруковані карти, що охоплювали частково територію України Павла 
Шафарика і Якова Головацького, а також лінгвістично-картографічні праці П. Чубинського та 
К. Михальчука у сьомому томі “Трудов этнографическо-статистической экспедиции в Западно- 
Русский Край” (Спб, 1872), етнічна карта львівських студентів М. Кимаковича та Л. Рожанського 
“Русь-Україна і Біла Русь” (1892 р.) та “Этнографическая карта Западно-русского края” А. Риттиха 
(Спб, 1864 р.).

2 Географічна енциклопедія України. – К., – Т. I., 1989. – С. 392.
3 По суті нею займалася одна людина – проф. В. І. Наулко.
4 На нашу думку, українознавство (україністика) у своєму розвитку проходить три якісно відмінні 

етапи. Перший (минулий) – т. зв. сумативний, коли знання про українство та Україну являли собою 
сукупність досить різнорідних наукових положень у цій сфері. Другий етап (теперішній) – т. зв. 
міждисциплінарний. При цьому, незважаючи на важливість обґрунтування проблем українознавства 
в руслі генетичних категорій і концепцій, наголос робиться на дослідженні передусім його 
функціонування як системи знання. Для цього необхідні певні організаційні структури (наприклад, 
міжнародна асоціація україністів). Третій етап (майбутній) – інтегративний, який передбачає 
дослідження метатеоретичних (предмет, об’єкт науки, її структуру), власне теоретичних (закони, 
теорії, концепції, категорії) та ін. проблем.
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Важливою методологічною проблемою етногеографії України як наукової 
дисципліни є наповнення новим змістом термінів і понять, що мають міждисциплі-
нарний характер, зняття з них ідеологічних нашарувань, властивих для радянської 
доби. До таких відносяться передовсім поняття “етносу”, “етногенезу”, “нації”, 
“національної меншини”.

Не претендуючи на повноту, відзначимо, що поняття “етнос” набирає в 
останні десятиріччя дедалі більше громадянства, навіть у якійсь мірі посунувши 
вбік поняття нації. Це пов’язане особливо з розвитком проф. Л. Гумільовим теорії 
“пасіонарності”, етногенезу, дослідженням проблем взаємозв’язків етносів і 
біосфери. Можна стверджувати, що внаслідок цього етнос трактується дедалі 
більше, як географічна категорія. Початки такого підходу були свого часу закладені 
академіком С. Рудницьким1. Водночас це передбачає урахування географічного 
середовища, в якому існує етнос, з тим, щоб “генетичний код” етносу не зазнавав 
“мутацій” внаслідок погіршення природного довкілля. Таким чином відбувається 
екологізація етногеографії. Нарешті, якщо враховувати, що вся земна поверхня 
у глобальному масштабі розбита т. зв. космічною мережею, то кожен етнос, 
формуючись в окремому регіоні цієї мережі, є явищем космічним. Поки що це 
гіпотеза.

Виходячи з сказаного вище, можна ставити перед етногеографією України 
проблему пошуків географічних реалій і координат в етногенезі українців. 
Космічна географія визначає таким ареалом, який є ядром українства, Волинь. 
Згідно історико-географічних гіпотез в одних випадках (наприклад, у того ж 
С. Рудницького) таким ядром вважається лісова і лісостепова зони, в інших 
(Е. Ромер, В. Мороз та ін.) – Степ. Якщо історію українства вести від племен 
трипільської культури, про що стверджують деякі вчені, то, зрозуміло, географічним 
ареалом виникнення українського етносу є Лісостеп між Дніпром і Карпатами2.

Що стосується категорій нації, то тут слід позбутися однобокого сталінського 
її трактування. Можна стверджувати, що у наш час не може бути однозначного 
розуміння нації. Це пов’язане з багатоманітністю того реального феномена 
людської цивілізації, що позначається терміном “нація”, і плюралізмом підходів 
до її розуміння.

Існують два головних підходи до сучасного трактування нації: історико-
генетичний і функціональний. Перший з них розглядає націю зі сторони факторів, 
які впливали на її формування і цим призвели до наявності у ній певних 
ознак. В ньому виділяються два варіанти – культурно-етнічний (плюс ознака 
економічної єдності, як це має місце у марксистів) і державно-політичний. 
Класичним прикладом другого варіанту є трактування американської нації, яка 

1 Рудницький С. До основ українського націоналізму / С. Рудницький. – Берлін, 1923.
2 Слід пам’ятати, що у минулі епохи границя між лісостепом і степом була значно південніше, ніж 

тепер.
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була проголошена політично-державним актом 1776 р. У цьому розумінні націю 
складають усі громадяни певної держави незалежно від їх етнічного походження.

При функціональному підході до розуміння нації остання трактується як 
“громада чи група людей, які пов’язані семіотично”, як “сукупність людей, що 
поділяють певну семіотичну систему. Їх пов’язує розуміння і вживання подібних 
спільних знаків, символів”1. В цьому значенні важливою ознакою є те, що люди 
є нацією лише тоді, коли вони, будучи пов’язані знаково-символовою мережею, 
повинні усвідомлювати це. Таке розуміння нації дає американський учений Карл 
Вей у книзі “Про націоналізм” (1963 р.).

Поняття “національної (етнічної) меншини” надзвичайно важливе для 
етнографії окремих країн. Воно є співвідносним до державотворчої нації навіть 
тоді, коли представники цієї меншини переважають на деяких територіях, як, 
наприклад, росіяни у Криму. З іншого боку, корінне тюркське населення Криму – 
кримські татари чи Одеської області – гагаузи, маючи обмежений ареал своєї 
історичної Батьківщини і будучи повноправними громадянами України в цілому, 
теж є меншинами, але у даному випадку не етнічним, а національним. Для 
етногеографії важливо, які теоретичні (культурні, адміністративні, політичні чи 
економічні) форми можуть мати ті чи інші етнічні та національні меншини.

Головною в етногеографії України і в українській етногеографії загалом є 
проблема геопросторового буття української нації. Це складна проблема, яка 
охоплює проблемні питання і підпроблеми більш нижчого рангу. Важливою серед 
них є глобальні аспекти українства, розподіл українців у світі, що є частиною 
міждисциплінарної проблеми “українство – як глобальний феномен”. Зауважимо, 
що внаслідок відомих об’єктивних чинників життєдіяльності української нації 
точна кількість українців у світі невідома. За різними джерелами, вона становить 
від 50 до 60 млн осіб. Це одна з найбільших націй світу (займає друге місце 
серед слов’янських народів після росіян), хоч її кількісне зростання внаслідок 
примусової чи добровільної денаціоналізації вже протягом багатьох десятиріч не 
спостерігається.

Важливим є дослідження глобально-зонального розподілу українців, які 
є жителями головно помірних широт. Лише внаслідок специфічних чинників 
українці опинилися у полярних, субтропічних чи тропічних зонах. Завдання 
етногеографії вивчити не лише фактори – причини розселення українців поза їх 
основною зональною смугою (наприклад, вплив ҐУЛАҐу на розселення українців 
на півночі Росії), але й “вростання” українства у нове для них природне, соціальне 
та національне середовище.

У сучасному українознавстві усіх українців світу ділять за двома показниками – 
територіальним розподілом та етнічною самосвідомістю. За першою ознакою 
виділяється ядро українського етносу – це його частина, представники якої 

1 Мотиль О. Держава і нація / О. Мотиль. – Quo vadis, Україно. – Одеса, 1992. – С. 92.
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переважно живуть в Україні, і т. зв. “етнікос” (за Ю. Бромлеєм) – українці поза 
межами сучасної України. Останніх ще називають українською діаспорою. 
Дослідження генетичних (зі сторони факторів) і функціональних (зі сторони 
сучасних взаємовідносин українців ядра і діаспори) є, безсумнівно, суттєвою 
проблемою сучасної української етногеографії.

В умовах становлення української державності немаловажне значення має 
групування українського етносу за ознакою ступеня самосвідомості. Тут теж 
виділяється ядро (українці з високою національною свідомістю), маргінальний 
прошарок, як носій української і національної свідомості (наприклад, українсько-
російської чи українсько-канадської, нарешті, українці за походженням), як 
правило, це третє-четверте покоління в українській діаспорі – західній чи друге 
покоління – у східній. У наш час етногеографія України має своєю проблемою 
якнайбільш повне виявлення розміщення цих груп українців з метою прогнозування 
динаміки українства не лише кількісно, але і “якісно” на світовому масштабі.

Недругорядною залишається проблема взаємодії і співжиття українців 
та етнічних меншин в межах сучасної України незалежно від кількісного 
представництва цих меншин. Кожна етнічна меншина акумулює великий 
етносоціальний (передусім у сфері духовної і матеріальної культури) потенціал. 
Взаємообмін передовсім духовними цінностями при збереженні етнічної 
тотожності збагачує як українців, так етнічні меншини. У зв’язку з цим виникає 
проблема етногеографічної реґіоналізації України. На нашу думку, вона повинна 
враховувати передусім територіальні відміни у самому українстві з урахуванням 
його взаємодії з етнічнимми меншинами. Тут проблемним є питання критеріїв 
цієї реґіоналізації. Дискусійним залишається питання чи класти в основу 
реґіоналізації історико-культурний поділ України (Волинь, Галичина, Буковина, 
Запоріжжя, Слобожанщина і т. д.), який безумовно вплинув на специфіку 
ментальності українського населення цих регіонів, чи шукати якихось сучасних 
критеріїв і принципів.

З регіонізацією українства тісно поєднується проблема українських етнічних 
погранич. Вона є багатовимірною і повинна розв’язуватися у тісному зв’язку з 
політико-географічними проблемами. Посередником у цій проблемі є категорія 
території: етнічної і державної. Відомо, що етнічна територія українського 
народу значно більша (мінімум на 200 тис. км2) від сучасної державної. На цій 
“різницевій” території усюди проживають корінні українці. У світлі міжнародних 
угод державні границі є непорушними. Це означає, що етногеографія України 
повинна трактувати українців, що проживають на етнічних українських землях, 
але поза кордонами держави України з одного боку як етнічну меншину у складі 
держав-сусідів (Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови, Росії і Білорусі), а з 
іншого – як історико-географічний суцільний масив єдиного українства. Останнє 
тим важливіше, що у перспективі політичні границі дедалі більше матимуть 
формальну функцію.
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Нарешті, декілька проблем, що стосуються організації етногеографічних 
досліджень України. Це стосується головним чином організації наукових підроз-
ділів у системі географічних інституцій Академії наук і Міністерства освіти (на 
географічних факультетах університетів і педінститутів), які б вивчали етно-
географічні явища і процеси. Маємо на увазі створення спеціальних кафедр 
або відділів (секторів), на яких не лише слід вивчати відповідні курси, але й 
готовити кадри високої кваліфікації в галузі етногеографії України. На порядку 
денному – організація міжнародних конференцій і симпозіумів, участь географів у 
конгресах українознавців, організація періодичних видань. Важливим є розробка 
етнографічного атласу України.

Сакральна географія*1 

Сакральна географія: становлення і проблеми. Під кінець існування 
більшовицького режиму і особливо після його падіння (1991 р.) в Україні почалося 
відродження релігії і релігійності її населення. Виникли сотні нових релігійних 
громад, відновлюють свої функції храми, досі зайняті під клуби, кінотеатри, 
склади, будуються нові культові споруди, розширюють прийом на навчання 
духовні заклади. Словом, релігія набуває прав громадянства. Свободу сумління 
гарантує Конституція України. 

Кількісні та якісні зміни у релігійній ситуації, релігійному житті населення і 
діяльності служителів культу вимагають осмислення багатьма науками, першою 
чергою гуманітарними, в т. ч. і соціально-економічною географією, в системі якої 
отримує умови для розвитку географія релігії, або сакральна (від лат. слова sacra – 
святий) географія. Географічність релігійної сфери проявляється у різних аспектах: 

а) у розміщенні та розповсюдженні релігійних вірувань і відповідних їм 
інституцій; 

б) наявності геопросторових “фокусів” (“ядер”) релігійного життя і діяльності, 
які стягують до себе міграційні потоки віруючих, паломників і рекреантів (т. зв. 
святі місця, апостольські столиці, місця знаходження чудотворних ікон (образів) 
як, наприклад, “ікона Божої Матері у Ченстохові” (Польща), прояві “небесних 
чудес”, як це було у с. Грушів на Львівщині наприкінці 80-х років тощо; 

в) розвитку територіальної сакральної інфраструктури, яка забезпечує власне 
духовну сферу послугами (виробництво церковного начиння і одягу, видання 
релігійної літератури і мистецтва, малювання ікон, підготовка служителів культу – 
осіб духовного сану, розвиток спеціальних засобів масової інформації тощо); 

* Друкується за: Шаблій О І. Географія релігії / О. І. Шаблій // Соціально-економічна географія 
України : Навч. посібник / за ред. проф. Шаблія О. І. – Вид. друге, перероб. і доп. – Львів: Світ, 
2000. – С. 457–474.
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г) залежності територіальної диференціації релігійного життя і діяльності 
від геопросторових відмінностей в етно-демографічній і природно-географічній 
обстановці1. 

Місце сакральної географії визначається роллю релігії у суспільстві. Тому 
ця галузь науки перебуває на стику географії культури і географії сфери послуг. 
Адже сама релігія є однією з найважливіших сфер духовної культури людства, 
її функціонування – це передусім виробництво і споживання сакральних послуг. 

Предметом сакральної географії є територіальна організація релігійного 
життя і діяльності, а загалом – релігійної сфери. Конкретними об’єктами дослі-
дження є геопросторові форми цієї організації, зокрема їх морфологія, зміст, 
генеза, динаміка, а також фактори і закони формування й функціонування. Можна 
стверджувати, що існують глобально-ареальні й елементарні форми, тобто 
мікроформи (наприклад, територія церковної парафії), між якими вкладаються 
перехідні форми, в т. ч. регіональні. Окреме місце займають питання про 
національну (загальнодержавну), чи “етнічну” форми (поширення релігії етнічних 
меншин у країні) та  ін. 

Зміст цих форм визначається територіальними сакральними системами 
(ТСС). В ідеальному випадку до складу таких систем входять: а) функціональне 
ядро – сукупність закладів, які здійснюють головну функцію системи, – надання 
релігійних послуг населенню (церкви, монастирі, лаври); б) сукупність закладів 
і підприємств релігійної інфраструктури; в) сукупність закладів і підприємств, 
що виконують периферійні функції у відношенні до ядра системи (церковні 
школи і шпиталі, харитативні заклади та ін.); г) сукупність закладів та інституцій 
управління релігійним життям і діяльністю. 

Важливі наукові завдання сакральної географії такі: обґрунтування системи 
чинників розвитку і геопросторової організації ТСС, виявлення і обґрунтування 
законів і закономірностей їх формування, функціонування, структури і відпо-
відності, розробка поняттєво-термінологічного апарату. Однією з найважливіших 
проблем є вивчення історико-географічних аспектів формування релігійної 
ситуації в Україні.

Історико-географічні особливості розвитку релігії в Україні. Релігія в 
Україні має довгу, складну і драматичну історію. Її розвиток, зміна і територіальне 
поширення значною мірою відображають історичні процеси становлення україн-
ської нації, зокрема її духовності, культурного та економічного зв’язку з народами 
інших країн, головним чином народами-сусідами. 

Україна – це перша східнослов’янська європейська держава, на території якої 
було прийнято християнство. Український народ першим серед східнослов’янських 
народів прийняв християнство як розвинену релігійну систему з могутнім духовним 

1 Шаблий О. И. Сакральная география : становление и проблемы развития / О. И. Шаблий, 
А. И. Висьтак // Проблемы территориальной организации общества. – Пермь, 1993. – С. 27–28.
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потенціалом. Офіційне хрещення України-Руси у 988 р. стало переломним момен-
том в історії усього східноєвропейського субрегіону. Вже через Україну і з її 
допомогою християнське віросповідання поширилось пізніше на північ Європи, 
зокрема на російській території, особливо Володимиро-Суздальщину1. 

Становлення християнства в Україні-Русі має свої часові і просторові 
особливості. Загалом слід зазначити, що християнство, будучи вже у Х ст. роз-
галуженою системою віровчення, знайшло в Україні сприятливий суспільно-
громадський, державний та етнічний ґрунт. 

Християнство проникало в Україну двома шляхами – з півдня і з заходу ще 
задовго до середини–кінця Х ст. Є незаперечні відомості про апостола Андрія 
Первозванного, який вже у першому столітті поширював Христове вчення у 
Криму, де поряд з греками-колоністами у Херсонесі (нинішній Севастополь) жили 
і предки українців, а потім піднявся по Дніпру аж на Київські гори і освятив їх. 
Можна припустити, що анти у ІІІ–V ст., а потім і поляни були під впливом цього 
великого віровчення. А вже при князях Аскольді та Дірі (середина ІХ ст.), а згодом 
при князеві Ігорі і особливо княгині Ользі, яка вже була хрещена, ця віра мала 
багатьох послідовників. Тому хрещення України-Руси князем Володимиром було 
свого роду завершальним етапом спорадичного введення християнства. З цього 
часу воно стало єдиною релігією, витіснивши старі поганські вірування, які, 
проте, багатьма сторонами вросли у християнство, особливо у його обряди2.

Християнство проникало в Україну також західним шляхом – з Чехії, 
Моравії і Македонії, в яких воно було прийняте на 100–130 років швидше. 
Захід України, де проживало українське плем’я білих хорватів, входив тоді до 
Моравської держави. Головним чинником поширення християнства тут стала 
місіонерська діяльність солунських (з Македонії) апостолів – братів Кирила і 
Мефодія у ІХ ст. Цей шлях – в Галичину і на Волинь – був простішим і легшим, 
бо апостоли проповідували близькою до тодішньої української староболгарською 
(т. зв. церковно-слов’янською) мовою. Крім того, Кирило і Мефодій переклали 
Євангеліє та Апостол на зрозумілішу українцям мову, створивши для цього 
відповідну азбуку – кирилицю. 

Деяка затримка з офіційним введенням християнства в Україні-Русі порів-
няно з південними і західними слов’янами – Болгарією (864 р.), Моравією 
(863 р.) і Чехією (874 р.) пояснюється побоюванням київських князів потрапити 
у політичну залежність від Візантії. Тому вони і після прийняття християнства 
у багатьох випадках (хіба що за винятком Володимира Мономаха) витримували 
певну дистанцію до Візантії і константинопольського (східного) патріарха, 

1 Треба визнати, що головний вплив на розвиток російського православ’я мала передусім Візантія.
2 Так, зокрема, чотиричленний поділ року на періоди Коляди (початок зимового сонцестояння), 

Великодня (весняного рівнодення), Купала (літнього сонцестояння) і Калити (осіннього 
рівнодення), що походить, очевидно, ще з трипільських часів, трансформувався у християнські 
свята Різдва, Пасхи (Великодня), Івана Купала та Різдва Святої Богородиці.
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визнаючи одночасно домінуючу роль першого Риму і особливо Папи римського у 
християнському світі.

Останнє підтверджується тим, що у “Номоканоні” – цьому кодексі церковного 
права, складеному при Ярославові Мудрому (князював у 1034–1054 р.), було 
сказано: “не тому, що старий Рим був столицею держави, святі отці визнавали за 
ним привілеї, але завжди з перших часів, з Божої благодаті, задля степені віри, 
за словом верховному Апостолові Петрові – паси мої вівці – він (папа) одержав 
привілей зверхності між святителями та першість кафедри”1. Цей, а також багато 
інших фактів свідчать, що українська християнська церква, маючи в цілому 
східне (візантійське, старогрецьке) походження, з самого початку орієнтована на 
першопрестольну столицю Рим. У той час ще не було поділу на православ’я і 
католицизм. Тому хибною є думка, нібито українське християнство є православним. 
Воно з самого початку було настільки православним, наскільки католицьким, бо 
ці поняття почали розрізнятися значно пізніше, коли стався реальний розкол між 
Східною і Західною Церквами (1054 р.)2. 

Отже, введення християнства в Україні-Русі розтягнулося на декілька сотень 
років, чому сприяла незрозумілість для тодішніх українців грецької і латинської 
мов. Як тільки східне християнство стало послуговуватись слов’янською (давньо-
болгарською) мовою, воно за короткий (менше як півтора ст.) період опанувало 
великий простір від Чорного моря до поліських боліт, від Карпат до Дону. В 
Україні поширився східний обряд, виник тісний зв’язок як з Константинополем, 
так і з Римом. 

Географічне положення України стало важливим фактором того, що 
християнство чи не з самого початку, а особливо з ХV ст., опинилося тут у зоні 
інтересів “трьох Римів” – Риму першого (який із часом звузився до Ватікану), 
Риму другого (Константинополя) та Риму третього (Москви). Другий і третій Рим 
“працювали” досить узгоджено. По суті, після зайняття турками Константинополя 
у 1453 р. (рік падіння Візантії) патріарх Східної Церкви втратив реальну владу 
над Руською (Українською) Церквою. 

Відомо, що у 1240 р. після падіння Києва під навалою монголо-татар київський 
митрополит переносить місце свого постійного перебування на Московщину – у 

1 Панас К. Історія української церкви / К. Панас. – Львів, 1992. – С. 20.
2 У старих богослужбових книгах України слово “православний” не зустрічається. Воно 

вперше вжите у тексті “Галицько-Волинського літопису” (ХІІ–ХІІІ ст.), де сказано, що “папа 
Інокентій кинув клятву” (прокляв. – Авт.) на хулителів православ’я, тобто на латинників, які 
не визнавали католиків східного обряду за справжніх християн. До того часу вживалося слово 
“правовірний”, що є неточним перекладом грецького “ортодоксіс”. Насправді “ортодоксіс”, що 
вживалося    ще наприкінці VІІІ ст. на позначення християн-католиків, що вірують “як у старому 
Римі”,  перекладається як “православний”. Тобто етимологічно “православний” – це ортодокс-
католик. Католицизм – один із головних (поряд із православ’ям і протестантством) напрямків у 
християнстві. Визнає догмат про зверхність Папи Римського.
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Володимир над Клязьмою (1299 р.). І з цього часу константинопольський патріарх 
переорієнтовується на Московщину, яка, як і вся Східна Церква, характеризується 
великим консерватизмом. У той же час Західна Церква була більш поступовою у 
догматиці (зокрема, в ній було введено догмат, що Святий Дух виходить не лише 
від Бога-отця, але й від Бога-сина, тобто Христа, що існує чистилище душі та 
деякі інші догмати, яких не визнає Східна Церква). 

Західний світ, у т. ч. і Західна Церква, вели щодо України двоїсту політику. З 
одного боку, вони були зацікавлені у зміцненні України як форпосту в боротьбі з 
татаро-монголами. Тому, наприклад, Папа коронував Данила Галицького (1253 р.) 
і той став королем усієї Русі. У Галичі було створено митрополію на чолі з 
митрополитом Ніфонтом, а потім Петром з-над Рати1. Коронуються наступники 
Данила Галицькоro Юрій І (онук) і Юрій ІІ (правнук). З іншого боку, Захід 
намагався латинізувати українську Церкву, що йому у принципі не вдалося. 

Головним шляхом латинізації було насаджування в Україні польської 
католицької церкви з допомогою державної влади особливо після Люблінської унії 
(1569 р.), коли Польща заволоділа Волинню, Поділлям і Придніпров’ям. Найбільш 
наступальним був латинський орден єзуїтів. Тому Берестейська унія (об’єднання) 
Української Православної Церкви з Римом (1596 р.) – була, по-перше, єдиним 
способом урятувати її від поглинання латинством у його польському варіанті і 
збереження своєї ідентичності. По-друге, внаслідок унії створився прецедент того, 
що Східна і Західна Церкви можуть об’єднатися і повернутися до своїх витоків, 
але вже на якісно новому щаблі розвитку. Уніатська церква може існувати лише 
як національна. По-третє, об’єднання було складним і суперечливим, породило 
бродіння в українському суспільстві та дало багату полемічну літературу, яка 
зайвий раз підтвердила: українське суспільство у ХVІ–ХVІІ ст. було досить 
високорозвиненим, мало свою духовну та державницьку еліту. Перша з них 
вистояла перед тиском латинства, давши таких мужів Церкви і нації, як митрополит 
Іпатій Потій, безстрашний борець за права і незалежність українства, Вельямин 
Рутський, Йосафат Кунцевич, Петро Могила та ін. Друга – відомі державницькі 
роди Острозьких, Вишневецьких, Радивілів, Сапіг, Сангушків, Огінських та ін. 
не встояли. Українство, таким чином, втрачало свою еліту – шляхту, що дуже 
негативно вплинуло на його подальшу історію. 

Церковну унію українське суспільство сприйняло неоднозначно і це призвело 
до внутрінаціональноro протистояння, що врешті-решт закінчилося трагічно: чи 
не вся Україна підпала під російське панування. Відомо, що першим противником 
унії було Реєстрове і Запорізьке козацтво – носій і захисник української державності 
того часу. Ту позицію можна зрозуміти: еліта, козацька старшина – це передусім 
вихідці із Волині, яка після Люблінської унії опинилася під владою Польщі і де 

1 В 1320 р. на запрошення царя Івана Калити Петро приїхав до Москви і там розбудовував 
московську Церкву. За назвою місця свого народження дістав прізвище Ратський.
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були сильні державницькі українські роди Острозьких, Вишневецьких, Радивілів 
та ін. На жаль, унія, або злука, з Римом тоді часто небезпідставно ототожнювалася 
з латинництвом і польським уярмленням. 

Усе це разом узяте було суттєвим стратегічним прорахунком козацтва навіть під 
проводом таких видатних гетьманів, як Петро Конашевич-Сагайдачний чи Богдан 
Хмельницький – палкий патріот України, дипломат і випускник єзуїтської колегії 
у Львові. Прийняття унії стало одним із важливих, хоч, може, і не визначальних 
чинників, які кинули Україну в обійми Москви. Вона опинилась, образно кажучи, 
між польським (читай: латинським) молотом і російським ковадлом і після смерті 
Богдана Хмельницького, в період т. зв. Руїни (60–80 рр. ХVІІ ст.), була розплющена 
як держава. Вже у 1667 р. Московія і Польща уклали Андрусівське перемир’я, яке, 
по суті, перекреслило угоду 1654 р. у Переяславі, а за “Вічним миром” 1686 р. 
Україна була остаточно розділена між Росією і Польщею. Фактично за сто років 
до відомих поділів Польщі здійснено жорстокий імперіалістичний поділ України 
на Ліво- і Правобережну, поділ, серед причин якого релігійні суперечності між 
українським католицизмом і українським православ’ям відіграли не останню роль. 

Остаточно Українська Православна Церква позбулася своєї самостійності у 
1686 р., коли Київська митрополія шляхом махінацій і підступів була “добровільно” 
приєднана до Московського патріархату. Занепав перший на Сході Європи вищий 
навчальний заклад – Києво-Могилянська Академія (остаточно закрита у 1817 р.). Вже 
у 1720 р. Петро І видав указ про заборону друкувати релігійні книги українською 
мовою, “даби не было розни”. 

З того часу православ’я стало важливим засобом русифікаторської політики 
царизму і реакційною антиукраїнською силою, особливо після т. зв. зради Мазепи. 
Кожного року, починаючи з 1709 р., в усіх православних храмах виголошувалася 
анафема (прокляття) гетьманові Іванові Мазепі – борцеві за незалежність України1. 

Інакшою була релігійна обстановка в Правобережній Україні. Тут до 1702 р. 
Православна церква об’єдналася з Католицькою, зберігши східний, український 
обряд. Цікаво, що останніми прийняли унію Львівська (1700 р.) і Луцька (1702 р.) 
єпархії, тобто понад сто років пізніше від її офіційного проголошення. 

Проте життя Української Греко-Католицької Церкви не було легким. Ні 
польські королівсько-державні власті, ні католицько-латинський клір її не підтри-
мували саме тому, що це була Церква українського народу. Аж після поділу Речі 
Посполитої у 1772 р. УГКЦ зрівнялася в правах з іншими Церквами. В той же час 
унаслідок цього поділу Правобережна Україна, Волинь і Холмщина опинилися 
у складі Російської імперії. До 40-х років ХІХ ст. царизм знищив УГКЦ і на цій 

1 Правда, доля самої Російської Православної Церкви була незавидною. Вона піддалася 
секуляризації, тобто великому одержавленню. Петро І ліквідував посаду Патріарха і сам став 
головним правителем РПЦ. Такий стан, коли главою церкви стає світський правитель (цар, король, 
імператор), називається цезаропапізмом. Від імені царя в Російській імперії аж до 1917 р. Церквою 
управляв спеціально створений Священний синод.
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займанщині (крім Холмщини, яка увійшла у т. зв. Царство Польське, що мало 
деяку автономію)1. 

Злука православ’я з католицизмом і створення Української Греко-Католицької 
Церкви має дві позитивні особливості. Перша з них та, що в Україні не набув 
розмаху реформаційний рух (лютеранство, кальвінізм), який хоч і був на той час 
(ХVІ ст.) прогресивним, але дуже роздрібнював національні сили саме тоді, коли 
їх консолідація була надзвичайно важливою. Кальвінізм дещо поширився лише 
на Волині, першою чергою, серед спольщеної та польської шляхти. У Польщі він 
офіційно зрівнявся у правах з католицизмом у 1575 р. 

Друга особливість, що завдяки унії Українській Церкві вдалося зберегти свою 
власну незалежність і національний, точніше, народний характер, вистояти перед 
посяганням Російської Православної Церкви. 

Окремий етап у релігійному житті і діяльності різних християнських церков в 
Україні настає після 1917 р. Головні особливості цього етапу такі: 

а) унаслідок антицерковної політики більшовизму відбулось тотальне 
поетапне винищення самої Церкви, релігійності населення, сакральної інфра-
структури, а духовному життю українства в його етнічних землях було завдано 
непоправної шкоди; 

б) на початку існування більшовицької влади, щоб задобрити українство і 
протиставити його Російській Православній Церкві, антибільшовицька діяльність 
якої була очевидною, уряд дозволив (1921 р.) створити Українську Автокефальну2 

Православну Церкву (УАПЦ). Але вже у 1929 р. УАПЦ була заборонена, а значна 
частина церковних ієрархів загинула в ҐУЛАҐу, в т. ч. і перший митрополит Василь 
Липківський3; 

в) у 1946 р. було ліквідовано Українську Греко-Католицьку Церкву, а її 
митрополита Йосифа Сліпого заслано у Мордовію4. Але ця Церква була більш 

1 У середині ХІХ ст. Холмська єпархія налічувала 250 тис. українців греко-католиків, які мали 400 
священиків, 500 церков і 5 монастирів (див.: Панас К. Назв. праця. С. 127). Але вона перебувала 
під постійним пресом латинізації і русифікації (ще Микола І зробив спробу перевести богослужіння 
на російську мову). Особливо ганебну роль відіграли галицькі москвофіли – великі патріоти 
царату, зокрема Попель, який у 1871 р. став главою Холмської єпархії. У 1875 р. було здійснено 
“добровольноє воссоєдінєніє” з РПЦ, на що згодилась тільки половина з 400 священиків Холмської 
єпархії. Коли під час революції 1905 р. в Росії було проголошено релігійну свободу усім Церквам, 
крім Української Греко-Католицької, тоді близько 200 тис. холмщаків-українців перейшли до 
латинської Церкви. Багато їх з часом полонізувались.

2 Автокефальна – самостійна, незалежна від Московського патріархату.
3 УАПЦ відродилась у 1942 р. під час німецької окупації. Але проіснувала недовго. Після війни вона 

опинилась на еміграції. Її тривалий час очолював митрополит Мстислав (Іван Скрипник – небіж 
Симона Петлюри) у м. Баунд-Бруку біля Нью-Йорка у США. У 1992 р. Мстислав згодився на 
об’єднання УАПЦ з УПЦ Київського патріархату, але восени того ж року відмовився від цього.

4 Половину духовенства було ув’язнено чи депортовано, понад 2 тис. священиків, монахів і монахинь 
засуджено, десять відсотків священиків емігрувало.
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живучою порівняно з іншими Церквами. Вона перейшла у підпілля (т. зв. 
катакомби) і укріпилась у діаспорі, особливо після повернення у 1962 р. до Риму 
Йосифа Сліпого; 

г) подібну до більшовицької, таку ж відкрито варварську і в цілому 
антиукраїнську політику здійснювали польські урядові та клерикальні чинники 
щодо української Церкви у міжвоєнний і у повоєнний періоди в окупованій 
ними Західній Україні – Галичині, Лемківщині, Надсянні, Холмщині, Підляшші. 
Особливо лютому гонінню піддавалась у 30-х роках Українська Православна 
Церква на Холмщині та Підляшші. До 1938 р. на Холмщині уціліло лише декілька 
православних храмів, 169 було перетворено у костели, а решту – фізично знищено. 
Так “огнєм і мєчем” поширювала католицька Польща свою “цивілізацію” і 
християнство свого гатунку1. Після війни в результаті тотального виселення 
українців, особливо після акції “Вісла” (1947 р.), Українська Церква у Польщі 
була майже повністю знищена. Лише недавно з великими труднощами вдалося 
відновити Перемиську єпархію УГКЦ2. 

Такою Церквою в руїні стало християнство в Україні наприкінці першого 
тисячоліття від часу запровадження. Та незважаючи на складну історію, 
християнство стало могутнім чинником духовності українців, засобом їх 
прилучення до моральних цінностей Вселенської Церкви. Ідея добра і любові, 
вселюдського братерства, цінності людського життя і духу, повага до людини, 
жінки-матері – Берегині родинного життя тощо, – все це стало органічним сплавом 
древніх морально-етичних устоїв українства з християнськими цінностями. 

Християнство і Церква відіграли надзвичайно велику роль у розвитку 
української культури у широкому розумінні слова – мистецтва, літератури, музики, 
архітектури, освіти, друкарства. Цей вплив дуже різноманітний – від використання 
в різних сферах і галузях української культури біблійних чи євангельських сюжетів, 
цитат, образів, висловів і навіть окремих церковнослов’янських слів до створення 
“культурного” ландшафту з домінуванням культових споруд, архітектурних 
ансамблів (наприклад, Києво-Печерської Лаври, Почаївської Лаври), організації 
географічного простору загалом. 

Неповторною у світовому масштабі є українська ікона. Недарма одна з них – 
Белзька (Ченстоховська), вивезена до Польщі, стала об’єктом поклоніння католиків 
світу, а інша – вивезена до Росії з Вишгорода (коло Києва), – “Матерью Божьей 
Владимирской”. Архітектура українського (“козацького”) бароко найповніше 
реалізувалася у храмовому будівництві (відповідно перебудували навіть Софію 
Київську). Створені українськими композиторами ХVІІІ ст. Березовським, 
Веделем та Бортнянським шедеври багатоголосся на релігійну тематику увійшли 

1 Федорів Ю. Історія Церкви в Україні / Ю. Федорів. – Люблін, 1991. – С. 299.
2 Її підпорядкували католицькому митрополитові Польщі, а потім – безпосередньо Папі Римському. 

Зауважимо, що Римо-Католицька Церква України підпорядкована митрополії у Варшаві. Логічно 
було б усі парафії і єпархії УГКЦ Польщі передати під керівництво митрополії у Львові чи Києві.



263Нові галузі, напрямки та аспекти

в золотий фонд світової музики. Українське духівництво і світські кола першими 
у Східній Європі зрозуміли прогресивність книгодрукування і активно сприяли 
виданню церковних і світських книг. Вигнаний з Москви друкар і письменник 
Іван Федоров знайшов притулок на українських землях – у Заблудові, Острозі та 
Львові, де у 1574 р. видрукував свою першу книгу “Апостол”, а потім “Буквар” 
та ін. Великими центрами друкарства були Києво-Печерська і Почаївська Лаври, 
Густинський, Дерманський, Унівський монастирі.

Українська Церква ніколи не була маргінальною (провінційною, загумінковою) 
на фоні європейських Церков і конфесій. Свідченням цього є те, що в ній виросли і 
сформувались отці і владики високої європейської проби. Серед них передусім слід 
назвати три постаті: Петра Могилу, Феофана Прокоповича і Андрея Шептицького. 
Перший був молдаванином і працював на ниві українського православ’я в період 
його жорстокої боротьби з експансією католицизму (кінець ХVІ – початок 
ХVІІ ст.); другий був українцем, що чи не половину свого життя віддав розбудові 
російського православ’я при Петрі І; третій походив зі спольщеної української 
шляхти та, усвідомлюючи свою пастирську місію, став найбільшим світочем 
українського християнства загалом і греко-католицизму зокрема. Керуючи УГКЦ 
44 роки (1901–1944), митрополит Андрей Шептицький вів українську Церкву 
шляхом єднання і боротьби за національну справу.

Сучасна релігійна ситуація. Тепер (на 1.01.2000 р.) в Україні1 діє близько 
70 Церков і релігійних формувань різних конфесій. Переважає християнська 
релігія. Інші поширені в світі релігійні вірування – іудаїзм, іслам, буддизм та 
індуїзм – представлені окремими Церквами-конфесіями (близько 50). У минулому 
й тепер повністю переважають християнські конфесії. З усіх зареєстрованих 
20,3 тис. релігійних громад громади християнських конфесій становлять 96 %. 
Іншими словами, незважаючи на сім десятиріч розгнузданої антирелігійної 
пропаганди, фізичного нищення церков і священослужителів, тотального атеїстич-
ного виховання, Україна не перестала бути християнською країною. 

У структурі християнських конфесій наймасовішим є православ’я – 
понад 12,3 тис. громад (на січень 2000 р.), або половина їх загальної кількості. 
Негативною рисою є те, що православ’я розкололося на три конфесії: Українська 
Православна Церква, що підпорядкована Московському патріархату – УПЦ–
МП (майже 8 тис. громад, 48 монастирів), Українська Православна Церква – 
Київського патріархату (УПЦ–КП – майже 2,2 тис. громад та 15 монастирів), 
Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ) (1022 парафії). 

У православ’ї відбуваються складні внутрішні процеси, пов’язані передусім 
з його великим одержавленням у минулому. Багато релігійних і світських діячів, 
в т. ч. митрополит Київський і всієї України-Русі УПЦ–КП Володимир (Романюк), 

1 На 1 січня 1995 р. вже було 16462 громади, 184 монастирі, 126 місій і братств, 59 духовних 
навчальних закладів, 4,5 тис. недільних шкіл.
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а тепер Філарет (Денисенко) виступають за єдину Православну Церкву України, 
екуменізацію (повернення усіх християн до однієї конфесії). 

Спостерігається своєрідний поділ території України між різними православ-
ними конфесіями. Весь Схід і Південь – це зони майже безроздільного панування 
УПЦ–МП. Вона переважає не лише у селах регіону, але і в центрах, де загалом 
релігійність населення мінімальна, але високою є частка російськомовного 
населення. УПЦ–МП (колишня Російська Православна Церква) – це могутній 
засіб русифікації усього Сходу і Півдня України. Богослужіння тут здійснюється 
церковнослов’янською мовою в російському її варіанті, а проповіді – сучасною 
російською1.

УПЦ–КП найбільш поширена у центральних областях і на Волині. Вона 
сформувалася внаслідок об’єднання УПЦ з УАПЦ у червні 1992 р. ще при житті 
92-річного тоді митрополита Мстислава (Скрипника), який цього об’єднання 
не визнав. Але у 1993 р. частина ієрархів разом з віруючими з Галичини знову 
відокремились під назвою УАПЦ з владикою Дмитрієв І (о. Володимир Ярема). 

Між різними православними конфесіями немає суттєвої різниці щодо 
релігійної догматики. Відмінності полягають у обрядах, деяких особливостях 
відправи служби і організаційному підпорядкуванні. Християнство в Україні, 
в т. ч. і православ’я, дуже політизоване. Об’єктивно УПЦ–МП працює на 
розмивання самостійності України, а УПЦ–КП – на її скріплення. Не таємниця 
також, що частина священиків була пов’язана з колищніми органами КГБ – сили 
відверто антиукраїнської. 

Досить великою (3356 громад) є Українська Греко-Католицька Церква 
(УГКЦ), або, як її часто називають, Українська Католицька Церква (УКЦ) з 
центром у Львові (Святоюрський Собор) на чолі з митрополитом Мирославом 
Іваном Кардиналом Любачівським2. Вона пощирена головним чином у Галичині. 
В 1996 р. УГКЦ виповнилося чотириста років. Незважаючи на жорстокі репресії 
з боку більшовицької влади, ця Церква витримала усі випробування і не зрадила не 
лише своїх догматичних постулатів, але й української справи. 

Порівняно невеликою є УГКЦ Закарпаття, яка підпорядкована не владиці у 
Львові, а безпосередньо папському престолові у Ватикані. Таким чином, і Греко-
Католицька Церква України роз’єднана. 

У наш час робляться спроби поширити УГКЦ на схід поза Збруч, що 
тривалий час був не лише державним, але й релігійним кордоном3. Натомість 
у Галичині дедалі більше поширюються громади УАПЦ, що у багатьох місцях 

1 Однак майже половина релігійних громад УПЦ–МП зосереджена в чотирьох західних 
(Закарпатська, Рівненська, Волинська, Чернівецька) і двох подільських (Хмельницька, Вінницька) 
областях.

2 Тепер (2015 р.) центр УГКЦ перенесений до Києва, а митрополитом став Святослав (Шевчук).
3 Лише на початку 1996 р. було створено Екзархат Києва-Вишгорода для задоволення релігійних 

потреб майже 600 тис. греко-католиків Сходу України.
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створює напружену міжконфесійну ситуацію. Найчастіше боротьба відбувається 
за храми у сільській місцевості, де існують дві релігійні громади різних конфесій, 
а культова споруда одна. 

Порівняно невеликою є Римо-Католицька Церква (РКЦ). У її складі 
842 релігійні громади. Це громади переважно польської етнічної меншини. 
Зона поширення – від західного кордону до Дніпра. Багато громад РКЦ є на 
Хмельниччині (тут важливим центром став Кам’янець-Подільський), Вінниччині 
та Житомирщині. РКЦ підпорядкована польському релігійному центрові у Варшаві. 

Деяке поширення мають протестантські конфесії (24,7 % усіх громад), пред-
ставлені Всеукраїнською Церквою Євангельських Християн баптистів (1740 
зареєстрованих громад, в основному на Волині та Сході України), Церквою П’ятде-
сятників (784 громади), Релігійними організаціями Свідків Єгови (300 громад), 
Церквою Адвентистів сьомого дня (657 громад) та ін. 

У зв’язку з активізацією національно-культурного життя етнічних меншин 
поступово відроджуються релігійні конфесії євреїв (Об’єднання громад іудейсь-
кого віровизнання в Україні), німців (Німецька Євангелічно-Лютеранська 
Церква, росіян-старообрядців в українській частині Бессарабії та на Півдні 
України, вірмен (Вірмено-Григоріанська Апостольська і Вірмено-Католицька 
Церква) та ін. 

В останні роки з’явились оригінальні церкви – Рідна Українська національна 
віра (РУНвіра – 28 громад) і Релігійні громади посвячених АТМА, або т. зв. Велике 
Біле Братство. Представники першої вважають, що необхідно повернутись до 
традиційної передхристиянської віри наших предків (віри у Дажбога). Другі, 
відкидаючи усі норми християнської моралі та догматики і маючи фінансову 
підтримку з Росії, висунули на чолі своєї “Церкви” живого Христа – Деві Марію 
(авантюристку Марину Цвігун) і на 14 листопада 1993 р. пророкували кінець світу. 

Останнім часом виникли такі екзотичні церкви, як Корейська методистська 
церква, косисти та ін. 

Устрій християнських Церков є ієрархічним, тобто багатоступеневим. 
Головою Української Православної Церкви Московського патріархату є 

митрополит, який номінально залежить від константинопольського патріарха. 
Фактично УПЦ–МП на чолі з митрополитом Володимиром (Сабоданом)1  
підпорядковується московському патріархові Алексію. В той же час в УПЦ–
КП, яка є самостійною, головою є патріарх Філарет (Денисенко). Аналогічно 
виглядає верхній ешелон влади в Українській Автокефальній Церкві, яку до 
своєї смерті у лютому 2000 р. очолював Патріарх Київський і всієї України Його 
Святість Дмитрій І (о. Ярема). 

Патріархати поділяються на митрополії, а вони, в свою чергу, на єпархії, 
якими керують єпископи, далі – на парохії (приходи). 

1 Помер у 2014, 7 липня.



МЕТАТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ266

Головою Української Греко-Католицької Церкви є митрополит Мирослав Іван 
Кардинал Любачівський, який безпосередньо підпорядковується папі римському. 
Митрополитові підлягають єпархіальні єпископи. Первинною адміністративно-
територіальною одиницею є парохія. 

Територіальна організація релігії. Релігійне життя має свої територіальні 
особливості, які залежать від багатьох чинників, зокрема історико-географічного 
й етнічного. 

Історико-географічний чинник полягає в різних умовах розвитку релігії 
в окремих частинах України у минулому. Наприклад, на Півдні та Сході 
(Лівобережжі) України у попередні століття Українська Православна Цepквa 
зазнала інтенсивної русифікації. 

В той же час на західній Волині (до кінця ХVІ ст.) існувало українське 
православ’я, потім (до 30-х років ХІХ ст.) – греко-католицизм, далі – російське 
православ’я (до 20-х років ХХ ст.), українська автокефалія (до 50-х років) і т. д. 
Звісно це наклало свій відбиток на особливості сучасного релігійного життя. 

Етнічний чинник виявляється в тому, що розміщення етнічних і національних 
меншин істотно впливає на територіальну організацію окремих конфесій у межах 
України. Так, мусульманські мечеті знаходяться в основному у Криму, де проживає 
кримсько-татарське населення, а Російська Православна Церква приурочена до 
Сходу і Півдня, де масово проживають віруючі росіяни. 

Сучасна геопросторова організація релігії в Україні характеризується 
однією важливою особливістю: при переході зі Заходу на Схід поступово спадає 
інтенсивність релігійного життя та діяльності і наростає релігійна збайдужілість 
і войовничий матеріалістичний атеїзм. Про це свідчить картосхема (рис. 4.6; 
рис. 4.7). В той же час найбільш інтенсивно відбувається становлення релігійного 
життя і діяльності саме на Півдні та Сході, де зростання релігійності населення 
здійснюється у руслі всього українського національного відродження, особливо 
відродження традицій Запорізького козацтва, покровителькою якого була Матір 
Божа – Діва Марія, а день Святої Покрови – 14 жовтня – був Січовим празником. 

Аналіз картосхеми дає змогу зробити деякі висновки: 
а) при середньому в Україні показнику 442 громади на один мільйон 

населення (на 01.01.2000 р.) до нього наближаються на Сході лише Черкаська, 
Чернігівська і Житомирська області; 

б) найбільше громад припадає на західні області (майже третина). Зокрема, 
на Тернопільщині цей показник досяг 1334. Це свідчить про високу релігійність 
жителів Західного регіону; 

в) мало не у півтора рази вищим від середнього цей показник є у двох 
подільських областях – Хмельницькій і Вінницькій; 

г) різке зниження спостерігається у дев’ятьох південно-східних і особливо 
у чотирьох східних областях, зокрема, у Харківській (найнижче – 146 громад), 
Донецькій (167) та Дніпропетровській (153) . 
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Рис. 4.6. Релігійні організації

Ці дані відображають чисельність релігійних громад на початку третього 
тисячоліття. Це дає змогу здійснити релігійну регіоналізацію України з 
урахуванням як історико-географічних чинників, так і сучасного стану релігійного 
життя й діяльності. На території України можна виділити чотири релігійні регіони: 
Західний, Центральний, Східний і Південний. 

Рис.4.7. Розподіл релігійних громад за конфесіями

Західний регіон обіймає десять областей, включаючи сім власне західних, 
дві власне подільські (Хмельницька і Вінницька) та одну волино-подільську 
(Житомирська). Це регіон найбільш інтенсивного релігійного життя, зона греко-
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католицької унії і католицької релігії. Ще й нині район характеризується високою 
напругою міжконфесійної боротьби. Тут одночасно діють УГКЦ, УАПЦ, УПЦ–
КП, УПЦ–МП, РКЦ і багато протестантських церков, особливо на Волині. Ядром 
міжконфесійної боротьби є Галичина. 

У Західному регіоні існують внутрішні територіальні відмінності – галицька 
(повна перевага УГКЦ і менше поширені протестанти), закарпатська (УГКЦ, 
РКЦ, Закарпатська Реформаторська Церква та ін. при різноманітному етнічному 
складі віруючих), буковинська (УПЦ–МП, старообрядництво, іудаїзм), західно-
волинська (УПЦ–МП, УПЦ–КП, протестанти), подільсько-волинська (УПЦ–МП, 
РКЦ). 

Найбільшими центрами релігійного життя у Західному регіоні є Почаїв 
(Почаївська Лавра), Львів (Собор Святого Юра, Успенська церква), Гошів (Гошів-
ський монастир), Крехів (біля Львова) та ін. У Львові діють Греко-католицька 
духовна академія і Православна семінарія. 

Центральний регіон включає територію навколо Києва – Київську, Чернігів-
ську, Сумську, Черкаську, Полтавську та Кіровоградську області. У цьому регіоні 
є сприятливі умови для швидкого відродження української церкви. Це передусім 
близькість до головного центру сучасного релігійного життя і діяльності 
України – її столиці Києва, де знаходяться управлінські органи більшості Церков, 
головна святиня України – Софійський Собор, Києво-Печерська Лавра з її давніми 
традиціями, духовні семінарії та ін. В регіоні найбільше поширена УПЦ–МП і 
менше УПЦ–КП. 

Головними центрами релігійного життя і діяльності, в т. ч. паломництва, тут 
є також Межигір’я (монастир), Вишгород, Мгар (монастир у Полтавській обл.), 
Любеч (давній Антоніївський монастир у Чернігівській обл.) та ін. 

Східний регіон включає Харківську, Дніпропетровську, Донецьку та Луганську 
області. Це найбільш релігійно занапащений регіон. Великий вплив на цей процес 
мали індустріалізація і урбанізація (згідно з планами забудови “пролетарських” 
міст у них навіть не виділяли площ під культові споруди), населення насильницьки 
атеїзувалось. Тепер тут найбільше поширена Російська Православна Церква УПЦ–
МП. Найбільшими центрами релігійного життя і діяльності є: Харків (Успенський 
і Покровський собори), Слов’яногірськ (Святогірський Успенський монастир у 
Донецькій обл.), Новомосковськ (Самарський монастир, заснований запорожцями 
у Дніпропетровській обл.) та ін. 

До складу Південного регіону входять чотири області (Одеська, Миколаївська, 
Херсонська, Запорізька) та Кримська автономія. У ньому відсутні давні релігійні 
традиції, хоч історично християнство вперше прийшло в Україну саме сюди – 
у Крим, нижнє Подніпров’я (Андрій Первозванний, християнізація Криму). 
Тут навіть при більшовицькому режимі велася підготовка священиків (Одеська 
духовна семінарія). В регіоні переважає УПЦ–МП. Починає відроджуватись 
мусульманство у Криму. Поширені протестантські церкви, в т. ч. Німецька 
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Євангелічно-Лютеранська Церква, старообрядництво. Найбільшими центрами 
релігійно-культурного життя стали: Одеса (Троїцька церква, Кірха св. Павла), 
Старий Крим (мечеть хана Узбека) і Бахчисарай, о. Хортиця (Святомиколаївський 
кафедральний собор) та ін. 

Медична і рекреаційна географія

Проблеми та завдання розвитку медичної географії*1

Медична географія є молодою галуззю географічних наук в Україні. 
Її виникнення та функціонування було викликане, по-перше, спонтанним 
розвитком власне географії, а особливо її диференціацією та гуманізацією, по-
друге, об’єктивною потребою володіти науковою інформацією про просторове 
розміщення  таких важливих життєвих умов суспільства, як фізичне та духовне 
здоров’я населення, а також його залежність від геопросторових відмінностей 
природного та соціально-економічного середовища. 

Будучи достатньо молодою дисципліною, медична географія повинна 
окреслити об’єкт, предмет, мету та проблеми (напрямки) своїх досліджень.

На наш погляд, МГ (медична географія) має один головний об’єкт досліджень: 
фізичне та психічне здоров’я населення. Але, це водночас є об’єктом дослідження  
цілого комплексу медичних наук. Тому потрібно визначити такий аспект об’єкту, 
який досліджує виключно МГ. Він же окреслюється і як предмет медичної географії.

Вважаємо, що предметом МГ є просторова організація тих аспектів сус-
пільства, які мають безпосередній вплив на здоров’я його представників, а 
також – власне здоров’я.

Іншими словами, це геопросторова структура сфери здоров’я. Носіями 
здоров’я є окремі люди. Однак, не вони є безпосередніми конкретними об’єктами 
дослідження МГ. Передовсім, вона досліджує форми геопросторової організації 
сфери здоров’я. Такими формами є територіальні медичні системи, починаючи 
від елементарних аж до загальнодержавних, міждержавних і навіть глобальних.

Беручи до уваги сучасні форми геопросторової організації, можна визначити 
наступний територіальний ряд геопросторових форм організації сфери здоров’я: 
елементарна (усі ті місцеві форми, які займають невелику площу в одному 
або кількох близько розташованих населених пунктах); внутрішньодержавна 
регіональна і міжрегіональна (такі регіональні форми, прикладом яких може 
стати Південно-Кримський оздоровчий район, як внутрішньорегіональна форма; 

* Друкується за: Szablij O. I. Problemy i zadania rozwoju geografii medycznej na Ukraine / O. I. Szablij // 
Zdrowie a środowisko: Materiały konferencji naukowej z geografii medycznej. – Lublin, 1993. – S. 32–35 
(переклад з польської Г. Н. Сохоцької).
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або санаторно-курортний район Українських Карпат як міжрегіональна форма); 
загальнодержавна, міждержавна та глобальна форма. 

Межі між цими формами зумовлені політично-адміністративними кордонами, 
або визначені просторовою конфігурацією таких чинників, які впливають на 
процеси поведінки або здоров’я людей.

Кожна з цих форм становить систему, яку може розглядати у вертикальному 
або горизонтальному розрізі. У першому випадку підсистемами будуть: а) люди, 
як носії здоров’я (хвороби); б) комплекс медичних закладів, які займаються 
лікуванням населення, а також профілактикою захворювань; в) система закла-
дів, установ та підприємств, які обслуговують медичні заклади, в тому числі 
проектуванням, науковою діяльністю і підготовкою кадрів; г) установи, що 
займаються управлінням і координацією, в тому числі прогнозуванням та індика-
тивним плануванням захворювань, а також розвитку медичної системи.

У горизонтальному аспекті кожна форма просторової організації сфери 
здоров’я створює географічний простір взаємозалежності визначених компонентів, 
замкнений у окремих територіальних рамках. Про структуру території свідчать 
умови, а про її функціонування – зосередження та центри територіальної органі-
зації (центрами виступають лікувальні заклади, або їх комплекси). 

Проблема умов територіальної (геопросторової) організації здоров’я повинна 
становити основний зміст МГ. Звичайно, появиться проблема класифікації умов. 
Глибоко не вникаючи в суть проблеми, можна прийняти, що найважливішим є 
визначення двох груп умов: природних (кліматичні умови місцевості, погіршення 
природного середовища) та суспільні (наприклад, виробничо-економічні, які 
мають вплив на виникнення так званих професійних хвороб). Звичайно, найважли-
вішим є ділення умов на сприятливі та несприятливі.

Інші проблеми, які становлять зміст МГ, наступні: знання про права та 
обов’язки управлінських територіальних організацій (у тому числі, щодо розвит-
ку та функціонуванням сфери здоров’я), комплекс медико-географічних термінів, 
понять, дефініцій, медико-географічних концепцій та теорій, наукових ідей 
та гіпотез. МГ небагата змістовно, а також вона радше є результатом проекції 
медичних наук на геопростір, ніж дослідженням географічними методами сфери 
здоров’я з її географічно-просторовими передумовами.

Це призводить до питання про зв’язки МГ з іншими науками. Можна вважати, 
що вона знаходиться на пограниччі соціально-економічної географії (СЕГ) та 
медичних наук. Таке міждисциплінарне положення МГ є сприятливим чинником 
її інтенсивного розвитку. У самій СЕГ медична географія найближче пов’язана з 
географією послуг. У певному сенсі вона є великою мірою змістом останньої. Тоді 
як у географії необхідність надання послуг є чинником, що визначає територіальну 
організацію та розвиток сфери, в МГ здоров’я є складовою частиною, елементом 
самих територіальних систем сфери здоров’я. МГ в останньому десятиріччі тісно 
пов’язана з екологічними науками, особливо з екологією людини.
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У науковій проблематиці МГ можна виділити кілька груп задач. Вони 
стосуються головно загальної та регіональної МГ. Це завдання гуманізації науки, 
а також її розвитку у системі географічних наук; теоретичного обґрунтування 
сучасних чинників та форм геопросторової організації сфери здоров’я; дослідження 
закономірностей просторової організації сфери здоров’я, які поєднують природні 
та суспільні умови, що є повністю новою галуззю СЕГ; проблема медико-
географічних поняттєво-термінологічних систем. До іншої (регіональної) групи 
проблем, на наш погляд, належать (стосовно України) дослідження географічних 
аспектів здоров’я населення, таких як: природно- та суспільно-геогріфічна 
регіоналізація України та здоров’я її населення; екологія України (Чорнобиль). 
На межі медичних та географічних наук з’являється передовсім така важлива 
проблема, як експансія найрозповсюдженіших хвороб, особливо серцево-судинних 
та інфекційних й онкологічних. На увагу заслуговують так звані соціальні хвороби, 
пов’язані з зонами та регіонами бідності та недоїдання, а також хвороби, викликані 
екологічними катастрофами як результат науково-технічного розвитку. Особливо 
для України важливими є дослідження наслідків Чорнобильської катастрофи, 
яка призвела до безпосереднього опромінення сотень тисяч людей. Радіоактивне 
забруднення, наприклад, на Поліссі стало причиною зниження стійкості людського 
організму до захворювань, особливо вірусних. Інші проблеми – це географічні 
аспекти фізичного і психічного виснаження українського народу; злочинність, 
винародовлення та друга світова війна, а також їх вплив на здоров’я народу 
України; географічні аспекти агрокультури – харчування та здоров’я населення 
країни; культура народу та його здоров’я; фітогеографія → народна медицина → 
здоров’я в їх географічних аспектах, територіальна організація системи медичних 
послуг України та інше.

Регіональні особливості “виснаження” населення                         
як актуальна проблема медичної географії*1

На початку 90-х років в Україні загостилася політично-економічно-екологічна  
ситуація. Гостра криза паралізувала практично усі сфери діяльності життя 
людини. У таких умовах зростає “виснаження” населення, тобто нестабільний 
неврівноважений стан людності на межі між здоров’ям та захворюваністю. Потреба 
досліджень стану виснаження, а також визначення його ступеня за допомогою 
кількісних показників та якісних характеристик постійно зростає. Це пов’язано, 
першою чергою, з трансформацією захворювань людей,  збільшенням смертності, 

* Друкується за: Szablij O. I. Regionalne osobliwości “wyczerpania” ludności jako aktualny problem 
geografii medycznej (na przykładzie obwodu Lwowskiego) / O. I. Szablij, L. T. Szevczuk // Zdrowie 
a środowisko: Materiały konferencji naukowej z geografii medycznej. – Lublin, 1993. – S. 85–87 
(переклад з польської Г. Н. Сохоцької).
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зменшенням народжуваності і як, наслідок, – зменшенням кількості зайнятих у 
економіці держави. Наприклад, у 1985 р. кількість працюючих у Львівській області 
становила 1,28 млн, у 1990 р. – 1,29 млн, у 1991 р. – 1,27 млн осіб. Аналогічні 
показники для всієї України виглядали наступним чином: у 1985 р. – 25,2 млн, у 
1990 р. – 24,7 млн, у 1991 р. – 24,4 млн осіб.

До нашого часу ніхто не займався комплексним дослідженням проблеми 
“виснаження”, а також виявлення цього явища у регіональному аспекті. Про 
ступінь виснаження можна судити на підставі середніх показників, а саме 
співставлення статистичних даних, таких як: продуктивність праці, захворювання, 
травматизм та ін. Для того, щоб сформулювати пропозиції щодо покращання 
ситуації, необхідно здійснити конкретні дослідження.

Серед найважливіших чинників, які сприяють зростанню ступеня виснаження 
населення, зокрема працюючого, істотне значення має природне середовище, 
інтенсифікація праці в умовах дуже низького рівня розвитку продуктивних сил, 
зростання кількості критичних ситуацій (у процесі виробництва), підвищення 
вимог щодо професійної підготовки, страх перед втратою праці, низький рівень 
заробітної платні, та, як наслідок, рівень харчування, що нижчий медичних норм, 
недостатня кількість медичних закладів, низький рівень медичних послуг.

Аналіз показників забруднення навколишнього середовища та захворювань 
населення дозволяє стверджувати про наявність зв’язку між ними: у зонах 
екологічних конфліктів ступінь захворювань є набагато вищим. Наприклад, у 
містах Львівської області, які характеризуються складною екологічною ситуацією 
(Львів, Борислав, Дрогобич, Червоноград), у 1991 році на 100 працюючих було 
100 людиноднів відсутності на роботі через хворобу. Середній показник для 
районів Львівської області (Сколівський, Турківський, Старосамбірський район) 
становить 600. Внаслідок зниження норм тривалості лікування, дуже часто люди 
приступають до роботи недолікованими, що призводить до повернення хвороби, 
або зростання виснаження. У містах, таке виснаження є наслідком розміщення 
закладів, що забруднюють навколишнє середовище поруч з місцями проживання 
людей. Ще важливішими є географічно-медичні дослідження у мікромасштабі.

Стресові ситуації, зростання виснаження працюючих зумовлене надмірною 
інтенсифікацією праці в умовах слабкого темпу зростання рівня продуктивних сил. 
Дуже часто такі ситуації закінчуються катастрофами (нещасними випадками). На 
території Львівської області кількість людей,  які втратили здатність працювати 
один день та більше, становила протягом останніх років 2,2–2,3 осіб на 1000 
працюючих (середній показник в Україні становить 6,0).

Особливу увагу слід звернути на недостатню кількість закладів охорони 
здоров’я. При цьому їх розміщення характеризується низькою доступністю. За 
даними офіційної статистики у Львівській області на 1000 мешканців припадає – 
12,2 лікарняних місць (норма – 14,20), 16,2 візити до лікаря щоденно на 1000 осіб 
(при нормі – 24). Це звучить оптимістично. Однак, якщо взяти до уваги, факт, 
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що значна кількість не забезпечена необхідною площею у лікарнях, то загальне 
забезпечення лікарським доглядом зменшується на 4–5 %. У таких медичних 
закладах лікування є неповним та недостатнім, виснаження людей зростає.

Дослідження регіональних особливостей виснаження людей є одним із 
першочергових завдань медичної географії. Не можливо творити самостійну та 
незалежну державу без їх урахування.

Нові підходи до категорії “рекреаційний потенціал”*1

В останні 20–30 років увага вчених багатьох галузей наукових знань – географів, 
економістів, екологів, медиків та ін., практиків-містобудівників, архітекторів, 
планувальників тощо звернене на вивчення теоретичних і розробку практичних та 
прикладних питань, пов’язаних з проблемою рекреації. Цій проблемі присвячені 
праці таких відомих вчених як Ю. Ведєнін (1980, 1982, 1990), Ю. Любанов (1986), 
М. Мироненко (1981), В. Преображенський (1977, 1979), П. Цаффіс (1976), 
М. Крачило (1976, 1990), М. Ігнатенко, В. Руденко та ін. Особливо важливе 
теоретичне і конструктивне значення мають праці вчених Інституту регіональних 
досліджень НАН України. 

У більшості випадків увага дослідників звернена на рекреацію як вид суспільної 
діяльності, що виступає у процесі суспільного поділу праці та її інтеграції, фактори 
та умови її розвитку, роль у процесі відтворення трудоресурсногo потенціалу, 
управління рекреаційною сферою, моделювання рекреаційних процесів тощо. Всі 
ці питання надзвичайно актуальні. Від їх правильного теоретичного осмислення 
багато в чому залежить ефективний розвиток рекреаційної сфери, :підвищення її 
ролі у розширеному відтворенні працересурсногo потенціалу суспільства і т. п. 

У складному комплексі наукових проблем і питань, пов’язаних з процесами 
суспільної організації рекреації, однією із центральних є проблема рекреаційного 
потенціалу (РП) як функціональної основи рекреації і в певному розумінні 
її складової і невід’ємної частини. Дана проблема до цього часу недостатньо 
досліджена у теоретичному і методичному аспектах. Поняття РП дуже часто 
утотожнюється з поняттям рекреаційних ресурсів (РР), які, своєю чергою, 
розподіляються по-простому – на дві групи – природні і культурно-історичні 
з подальшими детальнішими класифікаціями кожного з них; розробляються 
багаточисельні малопов’язані між собою методики оцінки РР. Цим, власне, 
закінчується теорія, методологія і методика дослідження РР і РП. Поза увагою 
вчених залишилася така важлива проблема, як соціально-економічний зміст 
рекреаційного потенціалу. Переважно вивчається його природний зміст, тобто 

* Друкується за: Шаблій О. І. Нові підходи до категорії “рекреаційний потенціал / О. І. Шаблій,   
З. О. Шаблій // Проблеми регіональної політики : Зб. наук. пр. / Ін-т регіональних досліджень; 
Редкол. : М. І. Долішній (відп. ред) та інші. – Львів, 1995. – С. 101–109.
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його природна генеза, формування як системи природно-географічних, в т. ч. 
геосистемних відносин тощо. Сама по собі ця проблема цікава і актуальна. Однак 
соціально-економічний аспект (зміст) РП, набуття природними РР соціально-
економічних властивостей, процеси суспільного відтворення РП є не менш 
актуальними, особливо у наш час – час переходу до ринкових умов господарювання. 

Вже відзначалось, що у більшості публікацій поняття рекреаційного потен-
ціалу і рекреаційних ресурсів утотожнюється. На наш погляд, ці категорії хоч тісно 
взаємопов’язані, проте неоднозначні. Їх різниця полягає у наборі властивостей і 
відношень, в т. ч. структурного характеру. 

У трактуванні поняття рекреаційних ресурсів в останні двадцять років 
поступово змінюється акцент – від субстратного – до системного, від статичного – 
до динамічного, від констатаційного – до функціонального, від “пасивного” – до 
діяльнісного. Вже це у кінцевому підсумку призводить до введення в обіг поняття 
рекреаційного потенціалу. 

Для розгортання поняття РП необхідні ряд категорій. Передовсім, це категорії 
суспільних і людських потреб, зокрема рекреаційних, суспільної і людської 
діяльності, в т. ч. і рекреаційної, та категорій засобів задоволення цих потреб і 
реалізації такої діяльності. Системний підхід у визначенні сутності рекреаційного 
потенціалу вимагає користуватись такими категоріями як “носій рекреаційних 
якостей” (субстрат, річ, матеріальний носій), “рекреаційна властивість” “здат-
ність”, “рекреаційне відношення”. З усього сказаного випливає, що РП – це не 
проста, а досить складна категорія. 

Який генетичний механізм виникнення поняття рекреаційного потенціалу? 
Передусім слід відзначити, що на початку причинно-наслідкового ланцюга у 

змістовному розгортанні категорії РП стоїть суспільна потреба людей у відтворенні 
свого фізичного j духовного потенціалу. Це відтворення, в т. ч. і розширене, 
випливає з того, що людина в процесі життєдіяльності передає свій потенціал 
в інші матеріальні і матеріально-духовні системи. Отже, ця життєдіяльність 
великою мірою є втратою свого власного потенціалу. Діалектика полягає в тому, 
що ця втрата має дискретно-континуальну природу: кванти (порції) втрат повинні 
компенсуватись, як мінімум, відповідними квантами (порціями) поновлення 
потенціалу. Короткотермінові втрати потенціалу “силової напруги”, як правило, 
компенсуються споживанням харчових продуктів і розслабленням, зняттям 
напруженого стану. Проте для довготермінових втрат, які зумовлені поступовим, 
малопомітним виснаженням людського організму в процесі життєдіяльності, 
необхідне поповнення потенціалу за рахунок оточуючого середовища чи спеціа-
льно створених для цього систем на деякому проміжку часу, бо відновлення 
потенціалу тут здійснюється теж поступово. 

Отже, причина рекреації в широкому розумінні цього слова закладена вже у 
людській життєдіяльності і пронизує її. Для кожного виду цієї діяльності існують 
свої особливості витрат і поповнення потенціалу. 
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Таким чином, рекреація у широкому розумінні слова пронизує усі види 
людської суспільної життєдіяльності, входячи у них то як причина, то як наслідок, 
або як засіб чи мета, чи як структура або функція і т. д. У цьому аспекті рекреаційні 
ресурси і рекреаційний потенціал не можуть трактуватись однаково. 

Поняття потенціалу загалом визначається у науковій і науково-довідковій 
літературі неоднозначно. Так, БСЕ (Т. 20, с. 428) трактує “потенціал (від 
лат. recreacio – сила) в широкому значенні – засоби, запаси, джерела, які є в наявності 
і можуть бути мобілізовані, втягнені у дію, використані для досягнення певної 
мети, здійснення плану, розв’язання певного завдання; можливості певної особи, 
суспільства, держави в певній галузі, області...”. Як бачимо, в широкому розумінні 
потенціал визначається подібно, як визначались у свій час ресурси – субстратно. 
Це засоби, запаси і т. д. В той же час відносно людини чи суспільства потенціал 
визначається вже як їх можливості. у певній галузі чи області. Таке розуміння і не 
послідовне, і не однозначне. Подібно дефініюються ресурси як запаси, цінності, 
засоби, можливості.

М. Ігнaтeнко та В. Руденко зробили спробу проаналізувати значення терміну 
“потенціал”1. За базу взято сімдесять визначень з сфери соціально-економічних 
відносин з терміноелемевтом “потенціал”. У результаті було виділено шість 
смислових груп, що об’єднують терміни в їх найбільш часто вживаному значенні. 
Перше значення – “сукупність” умов, ресурсів, багатств, запасів, засобів, цінностей 
(42 % усіх визначень); друге – “потужність” виробництва, фондів, багатств, 
ресурсів, економічна, природна, регіону, та, що є, або та, що може бути використана 
(16 %); третє – можливість – ресурсна, економічна, природна, регіональна (наявна 
або така, що може бути використана) (18 %); четверта – “здатність” продуктивних 
сил до досягнення певного ефекту (8 %); п’яте значення – “потенціал” природних 
ресурсів, розвитку господарства (5 %); нарешті шосте значення – “продуктивність, 
ефект” (та ін. значення) природних багатств (11 %). 

Ці значення можна згрупувати ще у більші класи стосовно трьох ознак: 
носій (субстрат)–властивість–відношення. У такому випадку за першою ознакою 
виділяється лише один підхід зі значенням “сукупність” умов, ресурсів тощо. 
Це так званий номінативний аспект РП. Він має право на існування: назвати 
носіїв інших видів і типів потенціалів. За другою ознакою (“властивість”) можна 
виділити аж три підходи – із значенням “потужність”, “можливість”, “здатність”. 
Це так званий атрибутивний аспект РП. Він характеризує таку рису РП як 
кількісні і якісні його означення. Це надзвичайно важливий аспект, бо багато 
носіїв рекреаційного потенціалу в той же час є субстратною основою, наприклад, 
аграрного, промислового чи водогocподарського потенціалу. Тому виділити в них 
кількісні і якісні характеристики (атрибути) РП надзвичайно важливо. 

1 Игнатенко Н. Природно-ресурсный потенциал тeрритории / Н. Игнатенко, В. Руденко. – Львов, 
1986. – С. 9–17.
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Нарешті, третій аспект РП – релятивний – включає в себе лише шостий з 
вище перерахованих підходів під назвою “продуктивність”. Цей підхід відоб-
ражає відношення між потенціалом і його використанням. Це якоюсь мірою є 
диференціальною характеристикою його ефективності. 

Зауважимо, що всі ці аспекти і підходи тісно пов’язані, поскільки без носія 
(субстрата) потенціалу нема його властивостей, а останні проявляються лише 
шляхом відношень, зв’язків, через використання і навіть оцінку потенціалу (останні 
є початком його використання). Отже. незалежно від носія РП, його властивостей, 
він має сенс лише через суспільний прояв, внаслідок його суспільної оцінки і 
використання; втягнення у суспільно-виробничі і невиробничі відносини. Тобто 
він має поруч із природними також суспільний зміст, є соціально-економічною 
категорією. 

Можна дати таке робоче визначення рекреаційного потенціалу: РП – це 
система природних і суспільних об’єктів, їх властивостей і відношень, які можуть 
використовуватись або використовуються для цілей оздоровлення чи відновлення 
(рекреації), поповнення, розширення чи нагромадження (акумуляції) духовних 
і фізичних сил людини у вільний від основного виду її діяльності час. За цим 
визначенням РП відрізняється від РР двояко – за обсягом і за змістом. 

Різниця за обсягом полягає насамперед у тому, що РР є поняттям вужчим, 
ніж РП. Якщо перше включає у себе лише множину об’єктів природи, що мають 
рекреаційні властивості, і деякі історико-культурні об’єкти з подібними рисами, 
то в обсяг РП крім цього ще входять, по-перше, рекреаційна інфраструктура 
(усі заклади сфери рекреації – санаторії, турбази, будинки відпочинку і т. п. і 
їх територіальні системи), по-друге, сукупність людей, робоча сила, зайнята 
реалізацією рекреаційних послуг. Це, як мінімум. 

Різниця у змісті вже частково вияснена у попередньому розгляді. Тут зауважимо, 
що формальнологічно зміст поняття РП є вужчим. Це пов’язано з тим, що “бути 
рекреаційним потенціалом” означає мати таку фундаментальну властивість як 
“бути (актуально чи перспективно) засобом регенерації і акумулювання здоров’я, 
фізичних і духовних сил людини”. Звідси – будь-які чинники з такою ознакою 
підходять під категорію рекреаційного потенціалу (навіть окрема садиба у 
Карпатах над річкою, господар якої здає її влітку для рекреантів). 

Вже у самому визначенні РП закладено його двоїсту сутність як за речовинним 
(об’єктним, субстратним) складом, так і за властивостями і відношеннями, 
структурою він є природним і суспільним, одночасно і суспільно-природним. 

Наше завдання розкрити РП як соціально-економічну категорію. Зауважимо, 
що це надзвичайно складна категорія, розгорнути яку можна лише у термінах 
декількох суспільних наук – суспільствознавства, соціології, економічної науки, 
соціально-економічної географії, соціальної екології, гігієни та ін. Ми у своєму 
дослідженні головним чином акцентуватимемо увагу на соціальних та економічних 
аспектах РП. 
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“Суспільність” і “соціальність” категорії РП полягає передусім в тому, що 
вона є історичною. Вона пов’язана з розвитком суспільства і виникає лише на 
певному етапі цього розвитку в умовах високого рівня розвитку суспільного поділу 
праці, коли виникає інша соціальна категорія – вільний час, в умовах високої 
урбанізованості суспільства. З появою “суспільної втоми”, бажання її позбутися, 
позбутися хоч не на довгий час урбаністичного тиску на психіку і здоров’я людини, 
виникає суспільна потреба у пошуку і виявленні РП. І суспільство знаходить його 
в особі вже існуючих поза ним природних об’єктів та їх систем, а потім ще й 
розширює за рахунок своїх внутрішніх ресурсів. 

Історизм категорії РП ще й у тому, що вона змінюється у часі, є динамічною. 
Змінюється й обсяг і зміст. Як вже відзначалось, на початку обсяг РП становила 
лише дика природа, яка має рекреаційні властивості. З часом поняття дедалі 
більше наповнюється суспільним змістом – виникають і формуються у кінцевому 
підсумку рекреаційні анропоекологічні системи (РАС), якими визначається 
сутність РП. Своєю чергою системи мають ряд рис і властивостей соціально-
економічного порядку, які ми розглянемо дещо пізніше. 

Як економічна категорія РП характеризується споживчою вартістю. Це 
стосується не лише його суспільних елементів – рекреаційної інфраструктури 
та живої праці, зайнятої у рекреації. Це має пряме відношення і до природної 
складової цього потенціалу. Щоб визначити придатність того чи іншого природного 
об’єкта (явища, процесу) для рекреації, суспільство затрачає певні матеріальні, 
інтелектуальні, фізичні та духовні зусилля. Вже внаслідок цього здійснюється 
їх усуспільнення з погляду можливості задовольнити певні (в даному випадку 
рекреаційні) потреби. Внаслідок цього РП співставляється з іншими видами 
потенціалів, опредмечується, матеріалізується. В цьому проявляється одне з 
перших сутнісних відношень суспільства і природи. Ставши РП такі елементи, 
властивості і відношення, не перестаючи бути природними, перетворюються у 
суспільні продуктивні сили. 

Внаслідок дослідження РП, його оцінки, а потім використання в процесі 
рекреаційної діяльності відбувається поступова суспільна трансформація природ-
них еколого-регенеративних ресурсів у РП. Причому ця трансформація – це не 
просте перетворювання однієї якості в іншу, а кількісний приріст і якісна зміна. 

Головна соціально-економічна риса РП полягає в його ролі у відтворенні 
робочої сили внаслідок залучення у суспільний відтворювальний процес загалом. 

Відомо, що основним процесом у суспільному виробництві є відтворення 
робочої сили. Воно являє собою безперервне відновлення і підтримування 
фізичних сил та розумових здібностей людини, відновлення і підвищення 
кваліфікації працівників, забезпечення зростання їх загальноосвітнього та 
професіонального рівня, “виробництво” людини як цілісного та універсального 
продукту суспільства. Відтворення робочої сили першою чергою відбувається у 
рамках певної трудової діяльності чи життєдіяльності загалом. 



МЕТАТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ278

Але чим далі, тим більшу роль у цьому процесі відіграє рекреація, а в ній 
рекреаційний потенціал. Тому соціально-економічна сутність його полягає в 
тому, що, по-перше, суспільство постійно виділяє засоби на його пошуки, оцінку 
залучення у рекреацію і використання. Частина суспільних ресурсів (праці, 
матеріальних засобів, інтелектуального потенціалу, грошових витрат і т. д.) йде на 
створення рекреаційної інфраструктури, рекреаційного облаштування території 
(створення доріг, туристських стежок, оглядових ділянок тощо). Водночас, 
кожний потенціальний рекреант, передбачаючи необхідність свого оздоровлення 
і відтворення сил; певний час (а він є суспільно необхідний), працює на 
заощадження власних коштів для цілей рекреації. Цим самим РП отримує не лише 
загальносуспільну, але й індивідуальну, особистісну визначеність. 

У цьому аспекті дуже часто спостерігається невідповідність між сумою індиві-
дуальних потреб у рекреації і, відповідно, у РП, з однієї сторони, та потужністю 
і структурою РП – з іншої. Ця невідповідність найчастіше трапляється у двох 
формах: 1) коли суспільні елементи РП недостатні (відсутність достатньої кількості 
місць у санаторіях, турбазах і т. д.); 2) коли існує великий територіальний розрив 
(або наявні територіальні бар’єри – наприклад, державні кордони) між місцями 
концентрації потреб у рекреації і місцями зосередження РП, а на переборювання 
цих чинників не вистачає коштів. 

Соціальний зміст РП полягає передусім у тому, що через нього така категорія 
виробничих відносин, як “вільний час”, перетворюється у категорію (теж 
економічну, що має пряме підношення до життєдіяльності людини) рекреаційної 
діяльності. 

Дуже часто у літературі трудову діяльність протиставляють рекреаційній, 
точніше рекреації як лише відпочинку, навіть бездіяльності. Ця думка невірна. 

Рекреація – це процес активного з’єднання рекреаційних потреб і РП. Вона 
виступає у вигляді рекреаційної діяльності, де активними є не лише зайняті у 
сфері туристичного, санаторно-курортного та відпочинкового господарства, але  
й caмi рекреанти. Ця діяльність виступає у вигляді рекреаційних циклів. У цьому 
процесі РП проявляє свою соціально-економічну сутність. 

Нова соціально-економічна якість рекреаційного потенціалу характерна для 
сучасного етапу його розвитку. Це якість системності: РП має усі ознаки великих 
і складних систем, а, значить, потребує регулювання і управління, що вимагає 
додаткових затрат суспільнонеобхідного часу на збір і переробку інформації, 
розвитку рекреаційного моніторингу. 

РП як системне утворення володіє усіма ознаками складних систем: він 
характеризується цілісністю, функціональністю, структурністю, керованістю та ін. 

Цілісність – це перша і головна риса будь-якої системи. Вона характерна і для 
РП, що проявляється у закономірних зв’язках між його природними і суспільними 
компонентами, у появі емерджентної якості як наслідку конкретної комбінації цих 
компонентів на певній території. 
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Тип рекреаційного потенціалу, як територіальної системи, різними вченими 
визначається неоднаково. Багато з них, наприклад, Ю. Ведєнін, В. Преобра-
женський, вважає її природно-господарською чи природно-технічною. Останнім 
часом появилась думка про неї, як про рекреаційну антропоекосистему (РА). 

РА, на думку В. Кравцова і М. Федика (1993), є складною відкритою системою 
з виключним домінуванням еколого-регенеративних функцій1. Потенціал РА 
утворюється шляхом “добудови” природного середовища антропогенними 
компонентами, що виконують роль “посередників” між чутливою на пошкодження 
природою і суспільством, забезпечують сучасну міську людину звичними для 
неї вигодами і утворюють достатній діапазон вибору видів і форм рекреаційної 
поведінки. Далі згадані автори, говорячи про кібернетичні особливості РА, 
відзначають: принциповою рисою РА має бути її здатність до збереження 
від’ємного знаку похідної від її ентропії в часі. Практично це означає надійність 
відновлення природних еколого-рекреаційних ресурсів (і додаємо – інших, 
суспільних компонентів системи), збагачення їх шляхом обережної трансформації 
біоти за рахунок інтродуцентів і просторового впорядкування краєвидів. 

Структурність і функціональність РА полягає передусім, як вже відзначалось, 
у наявності трьох взаємопов’язаних компонентів – природоресурсного (еколо-
гічного), інфраструктурногo (матеріально-технічної підсистеми) і людського 
(робоча сила), РА має два централізованих рівні складності. Перший полягає у 
поєднанні її трьох типів: складності будови природних екосистем, складності 
“вбудування” у природу систем штучних компонентів (інфраструктура) і 
складності структуралістичної. 

Другий рівень складності має більш управлінсько-кібернетичний зміст. 
Сутність його в тому, що при кількісному зростанні своїх структур система 
втрачає надлишковість (запас тривкості). ця обставина спричиняє неминучість 
наростаючого збільшення експлуатаційних витрат на збереження високого рівня 
організації РА (її природних і штучних компонент). Це говорить про те, що у 
кожному випадку існує своєрідна верхня межа концентрації РА і відповідно 
цьому – концентрації рекреаційного потенціалу, зокрема його антропогенних, 
особливо інфраструктурних складових. 

РП, на основі якого функціонують рекреаційні антропоекосистеми, є 
відкритою системою. Відкритість полягає, по-перше, у його функціях. Через 
РА рекреаційний потенціал віддає акумульовану в ньому природну і соціально-
економічну енергію споживачам-рекреантам. По-друге, відкритість РП у тому, що 
сам він споживає речовину, енергію та інформацію з навколишнього природного 
та суспільного середовища, особливо від суперсистеми його місцезнаходження. 

1 Кравцов В. Л. Концептуальна модель перспективних рекреаційних антропоекосистем / 
В. Л. Кравцов, М. М. Федик // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції  
(Львів, 22–24 вересня 1993 р.). – С. 98.
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Споживання РП економічних і соціальних елементів – основних і оборотних 
засобів, на виготовлення яких затрачена людська праця, робочої сили, безпосе-
редньо зайнятої в РА, інтелектуальних засобів (наука, проектна справа, підготовка 
кадрів тощо), – все це зайвий раз підтверджує, що РП є в наш час чітко вираженою 
соціально-економічною категорією. 

Сучасний етап розвитку суспільства, зокрема перехід до ринкової економіки 
та екологізації суспільного життя, вимагає виявлення нових аспектів сутності РП 
як соціально-економічної категорії. Іншими словами, потрібно знаходити сучасні 
риси, які повинні увійти у визначення суті РП. 

Геопоетика*1

До основ геопоетики*

Становлення геопоетики. Актуальність проблеми геопоетика і її 
дослідження. Творчість Т. Шевченка глибоко географічна як за своєю суттю, так 
і за поетичною образністю. Останнім часом вона піддається вивченню не лише 
літературознавством, але й новою дисципліною геопоетикою. 

Ще до Першої світової війни виникли декілька наукових напрямків, у назві 
яких був терміноелемент “гео”, тобто “географічний”. Серед них “геополітика”, 
“геософія” і “геопоетика”. Тепер їх значно більше: є “геометод”, “геоекономіка”, 
“геосоціологія”, “геостратегія”, “геопсихологія” та ін. Сьогодні найбільший 
розвиток отримали “геополітика” і “геоекономіка”. Лише у XXI ст. починає 
інтенсивно розвиватися “геософія” (праці вихованця кафедри економічної і 
соціальної географії Львівського національного університету ім. І. Франка Юрія 
Кисельова) [5]. Поки що в тіні залишається “геопоетика” як міждисциплінарний 
напрямок. Точніше, як дисципліна, що мала б формуватися на межі географічної, 
літературознавчої та психологічної наук. Французький учений Кеннот Вайт 
(Kennoth White) розглядає геопоетику як написання текстів про подорожі, особливо 
в екстремальних географічних умовах. А український культуролог Ігор Сидоренко 
(Сід) вважає, що геопоетика – це наукова дисципліна, яка досліджує культурне 
тяжіння і структуризацію людського простору. Тобто, на противагу геополітиці вона 
ближча до геософії і культурології у розумінні польського вченого А. Піскозуба.

У літературознавстві ідея необхідності вивчення у художніх творах категорій 
часу і простору (хронос – гр. час, топос – гр. простір) запропонували російські 
вчені О. О. Ухтомський і М. М. Бахтін. Часо-простір або хронотоп дифініюється 

* Друкується за: Шаблій О. І. До основ геопоетики (на основі текстів Тараса Шевченка) / 
О. І. Шаблій // Часопис соціально-економічної географії. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 
2014. – Вип. 17 (2). – С. 10–17.
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як взаємозв’язок часових і просторових відносин у художньому творі. Однак, 
на початкових етапах ці учені більше схилялися до філософського (рідше – 
фізичного) розуміння часо-простору і відповідних відносин. Перевагу надавали 
часу перед простором. Було введено поняття хронотопу. Учений М. М. Бахтін 
виділив хронотопи у художній літературі: дороги, порогу, замку, вітальні, салону, 
провінційного міста. Тільки три з них можемо вважати геохронотопами. Це: 
дороги, замки і міста (необов’язково провінційного). Звичайно, це вузький підхід, 
який зовсім не охоплює велику географічну розмаїтість хронотопів.

Проблеми геопоетики досліджували на науковому рівні І. Є. Бондар-Терещен-
ко [1] і В. Романишин. [4]. В. Романишин розглядає геопоетику як художню 
топографію та теоретичну рефлексію над літературним часопростором.

Виклад основного матеріалу. На наш погляд, геопоетику можна розглядати 
з двох позицій: як область (сферу) міждисциплінарних досліджень; як окремий 
літературознавчний чи ширше – культурологічний напрямок (дисципліну), що 
формується інтенсивно в останнє десятиріччя, але набирає хибної (мандрівницько-
туристичної) орієнтації. Тобто є “точкою зростання” чи аспектом геософії, навіть 
туризмології (!). Все залежить від того, чи має геопоетика свій об’єкт і предмет та 
сферу дослідження.

У першому випадку на початкових стадіях зародження і становлення геопое-
тика виступає як межевий напрямок наукових студій, із своєю специфікою у 
контексті декількох розвинених наук. Такими науками ми вважаємо передовсім 
три: географію, особливо природничу, літературознавство і психологію. Кожна з 
них по-своєму, у своїх термінах (поняттях) деконструює поетичні візії мистця, 
його окремих творів (віршів), проектуючи висновки на визначені іншими 
дисциплінами ідеальні об’єкти.

Із схеми (рис. 4.8) видно, що геопоетика, як напрямок міждисциплінарних 
досліджень, знаходиться на перетині предметних областей географічних, 
літературознавчих та психологічних наук. Назвемо ці дисципліни науками 
першого концентру взаємодії. Крім них методологічну, теоретичну і методичну 
роль у розвитку і функціонуванні геопоетики як напрямку дослідження відіграють 
також культурологія, етнологія, історія, філософія, особливо такий її аспект як 
геософія.

Так, наприклад, літературознавство оперує поняттями: текст,контекст, ідея, 
образ, смисл, зміст, асоціативність, інваріант, хронотоп, концепт, наратив 
та ін. Психологія, своєю чергою, використовує терміни і поняття: архетип, 
менталітет, ментальна карта, креатив, поведінка, протагоніст, географія – 
поняття геопростір, геомісце, довкілля, ландшафт, властивості і функції місця, 
локус, геопросторова позиційність, геопросторові процеси, геопроцеси тощо.

Коли ж розглядати геопоетику як новий науковий напрямок, який має свій 
власний об’єкт, предмет та методи дослідження, то виникає ряд метатеоретичних 
проблем. Ці проблеми стосується положення геопоетики у системі дисциплін, що 
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мають у своїй назві терміноелемент “гео”; дефініцій реальних, концептуальних 
та віртуальних об’єктів дослідження; визначення предмету геопоетичних студій 
і конкретних об’єктів їх досліджень; структури геопоетики, її пізнавальних і 
прикладних функцій та ін. 

Рис. 4.8. Місце геопоетики (1) у системі наук

Висловимо деякі думки щодо об’єкта і предмету дослідження. Вважаємо, 
що реальним об’єктом є сукупність поетичних творів, точніше, їх текстів в 
семіотичному представленні. Концептуальним або гносеологічним об’єктом є 
конструкт поетичного твору разом із законами, закономірностями і способами 
його вираження (образами, художніми засобами). Щодо віртуального об’єкта, то 
в умовах інформатизації наукового пізнання про нього можна говорити поки що 
гіпотетично.

Звичайно, із загальних позицій можна відзначати такі поняття, як: знак, 
знакова система, симулякр, віртуал та ін. Тут головне у виділенні т. зв. геопое-
тичних симплексів, де замість науковця геоінформаційної системи виступає 
певна комп’ютерна програма, що аналізує поетичний твір на його змістовність, 
образність, внутрішню єдність та ін. у контексті геотопосів.

Важливою на сучасному етапі є проблема предмета геопоетики. Ним є певна 
сторона (аспект, зріз) об’єкта. На нашу думку, предметом дослідження реальних 
об’єктів є системно-змістова і системно-структурна організація поетичних творів, 
а конкретними об’єктами – є елементи цієї структури і зв’язки (формальні і 
змістовні) між ними. Цими елементами (і компонентами) можуть бути конкретні 
геотопоси. 

Наприклад, у вірші “Садок вишневий коло хати” – це “хата” і “садок”, а 
зв’язки між ними – це геопросторові зв’язки, виражені словом “біля”: “біля хати”, 
що повторюються три рази. Але ці “конкретні об’єкти” розглядаються не самі по 
собі (це може бути і в науковому дослідженні просторової організації селянського 
двору), а як елементи “геопоетичного симплекса” (тут обов’язкова присутність 
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автора вірша з його мистецькими засобами – образами, алюзіями, метафорами, 
міфологемами та ін., а також ученого з апаратом його студій – засобів пояснення 
образів і символів, їх інтерпретації чи деконструкції.)

Виділяємо декілька понять, якими слід користуватися при геопоетичному 
аналізі доробку Т. Шевченка. Це, зокрема:

1) геопоетика – науковий напрямок, що формується на межі географії, 
літературознавства і психології, завданням якого є розкриття особливостей і 
закономірностей зв’язків геотопосів (хронотопосів) з художніми рисами поетич-
ного твору;

2) геотопоси – це географічні місця, відштовхуючись від яких, автор 
поетичного твору створює часо-просторову багатовимірну матрицю, що є засобом 
організації просторової структури, точніше її образу;

3) геопоетичний образ – знак (знакова система, модель, симулякр та ін.), 
який заміщає реальне геомісце у поетичному творі, зосереджуючи увагу на 
його певній, вибраній особливості (рисі, асоціації, функції) з метою створення 
художньої цілісності цього твору;

4) геопоетичний простір – земний і (або) космічний простір, що став 
об’єктом-суб’єктом (суб’єктивізованим об’єктом) поетичниї візії мистця. Це ті 
самі геопоетичні місця на земній поверхні (у Шевченка – байраки, Дніпро, могили, 
село та ін.) і геокосмічні предмети, на яких зосереджена зорова чи слухова уява 
поета (Місяць, Сонце, зорі і навіть хмари, дощі, громи-блискавиці тощо), які у 
творах стають художніми образами;

5) геопоетичне місце (локус) – частина простору, окресленого природними 
чи суспільними межами (їх пунктиром чи уявною лінією), на якому або на його 
властивостях чи функціях зосереджена візія поета чи дослідника його творчості. 
Наприклад, край, Україна, степ, море у поезіях Т. Шевченка;

6) геопоетичне поле – реальний геопростір, що зафіксований поетом як 
структуроване тло, на яке автор “навішує” певні властивості, функції чи потен-
ціальні можливості природного або антропогенного характеру. В окремих 
випадках це тло грає роль образу (символу, алегорії, моделі, знаку). Наприклад, 
рядок “і неситий не виоре на дні моря поле” з “Кавказу”. Ця алюзія, висловлена 
через заперечення (“не виоре на дні моря поле”), означає ствердження стійкості, 
непереможності народів Кавказу;

7) геопоетичний вектор – уявна лінія, образ спрямованої лінії, напряму від 
місця фіксованого у просторі перебування (осідку) автора (суб’єкта) поетичної 
візії до суб’єктивізованого об’єкта внутрішнього (авторського) споглядання. 
Такими “суб’єктивізованими об’єктами” можуть бути “Кавказ”, “Зоря вечірня” (у 
“Княжній”), “Кос-Арал” (“Прощай убогий Кос-Арале”) та ін.;

8) геопоетичне довкілля – природне і суспільне (соціальне, людське, духовне) 
середовище, яке не тільки безпосередньо споглядає мистець, але й вступає з ним 
в образно-знакові стосунки за допомогою передовсім мовних засобів, змістів 
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(семантика яких проявляється лише через текст і контекст художнього твору). 
Наприклад, це “царський двір” із “Сну” чи вірш “Сонце заходить, гори чорніють” 
або “Та недовго сонце гріло // Недовго молилось// Запекло, почервоніло // І рай 
запалимо …” і т. д. із вірша “Мені тринадцятий минало”;

9) геопоетичний симплекс (тріада) – пізнавальний трикутник, кути якого 
являють собою: а) сам поетичний твір, точніше – текст твору; б) автор поетичного 
твору (у нашому випадку Т. Г. Шевченко); в) науковець, що аналізує (синтезує) 
текст твору і робить геопоетичні висновки.

У поетичному творі об’єднані два перших пункти (“кути”) симплексів – а 
і б. Головним тут є текст, де представлене місце дії, конкретніше – образ місця з 
його ліричним контекстом, у який часто входить і “герой” твору. Що ж стосується 
автора твору, то за ним стоїть творча інтуїція чи свідомий вибір поетичних 
засобів. Одним словом, – свідомий чи підсвідомий вибір геопоетичного довкілля, 
що являє собою образно-знакову систему слів, словосполучень, висловлювань, 
їх порядку і зв’язку, точних чи розмитих знань і т. д. і т. п. Нарешті, третій “кут” 
симплексу у геопоетичному дослідженні – науковець. Він користується тезаурусом 
“рошифрування” змістових (семантичних) засобів, які використані автором 
мистецького твору. Завдання науковця – розкрити художню сторону суб’єкти-
візації автором об’єкта твору, на який спрямована його творча рефлексія;

10) геопоетична система – сукупність гео- і космогеoтопосів окремого твору, 
пов’язаних між собою змістовно і функціонально і поєднують структурно всю 
канву вірша.

Геотопоси у поетичній спадщині Шевченка. Поки що теоретичні і 
методологічні підстави геопоетики не створені. Тому аналізувати геопоетичні візії 
можна лише на основі вивчення поезій великих поетів минувшини і сучасності. 
Для нас українців таким поетом, що є моральним авторитетом українства і несе 
у собі найпотужний код нації, став Тарас Шевченко. Мало не кожний поетичний 
його твір, крім народнопісенної мелодики і національного змісту, характеризується 
хронотопосами – просторово-часовими вимірами (координатами), на які “нани-
зано” семантичні, метафоричні, міфологічні та ціннісні смисли. 

Які географічні аспекти проявляються у поетичній творчості Т. Г. Шевченка? 
Це зокрема:

а) географічні поля і географічні вектори. Земне геополе, окреслене у 
Шевченка по контуру: Америка (Вашинґтон) – Швеція – Фінляндія – Санкт-
Петербург – Москва – Волга – Урал – Сибір – Єнісей – Китай – Індія – країни 
Близького і Середнього Сходу – Єгипет – Греція – Італія – Іспанія – Британія. У центрі 
цього поля знаходиться Україна. У цьому найповніше проявляється Шевченків 
україноцентризм. Це особливо яскраво видно із спрямування векторів поетової 
думки і образної системи: Петербург → Україна (“Садок вишневий…” написаний, 
коли поет сидів у Петропавловській цитаделі), Казахстан → Україна (“Зоре моя 
вечірняя”), Україна → Кавказ (“Кавказ”), Україна → Америка (“Юродивий”) тощо;
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б) географічні і рослинні зони та регіони: Український степ, Казахська 
(Киргизька) пустеля, гірські масиви (Кавказу, Уралу);

в) великі і малі водні артерії (Дніпро, Дністер, Дон, Дунай, Оріль, Трубіж, 
Альта та ін.);

г) окремі локуси у самій Україні, особливо на Наддніпрянській (Умань, 
Суботів, Чигирин, Запоріжжя та багато-багато інших), особливо пов’язані із 
Запоріжжям, Гетьманщиною, визвольною боротьбою.

Часто ці географічні данності поєднуються і комбінуються в одному творі. У 
поетичних творах Тараса Шевченка ми виділяємо три класи топосів: а) геокосміч-
ні (Сонце, Місяць, комети, зорі); б) земні (загальносвітові, суходільні); в) водні 
(річкові, озерні, морські). Своєю чергою, земні топоси поділяємо на: українські 
(свої, рідні місця) і чужинецькі. За даними чотиритомника “А Concordance” (“Кон-
корданція”, 2000 р.) [3] ми побудували наступну схему геотопосів і їх просторової 
субординації (“підпорядкування”) одних стосовно інших (рис. 4.9).

Зрозуміло, що у поетичній творчості Тараса Шевченка і його життєвому 
досвіді найчастіше трапляються рідні українські топоси – суходільні та водні і 
через міфологію – геокосмічні. Так, “світ” зустрічається приблизно 300 разів, 
геотопос “Україна” трапляється у нього 188 разів, “земля” – 146, “могила” – 110. 
Але найчастішим, крім “світу”, є геотопос хати! На нього натрапляємо 276 разів!

Додамо, що топос моря (мається на увазі переважно Чорне море) виступає 
148 раз. По суті він порівнявся кількісно з геотопосом “земля”. Якщо сюди додати 
ще топос “вода” (11  раз), то разом буде 260 (чи “вода” із “землею” складають 258! 
Це випадково чи дія закону великих чисел?).

Що ж стосується “чужинецьких” геотопосів, то тут маємо такі особливості. 
На першому місці за частотою знаходиться топоси: “Московія” (38) і “Польща” 
(11). Якщо додати їх етнічних замінників, то отримаємо: “Ляхи (+поляки)” – 120, 
“Москалі” – 106. Зауважимо, що Шевченко жодного разу не вживає етноназву 
“українець” і лише один раз “хохол” (рис. 4.9).

Наведемо ще для інтересу частоту образу часу у поезіях Т. Шевченка. 
Зокрема, тут можна зробити групування їх за періодом доби (день, ніч) і за порами 
року. Так, для “дня” існує всього 35 позначень (і то частина для позначення доби 
загалом), для “ранку” – 27. Для позначення нічного періоду доби поет крім “ночі” 
(98 раза), використовує: “північ” і “опівночі” (13), “вечір” (42). Сюди умовно можна 
зарахувати також: “Місяць” (29), “зорі” (55), “треті півні” (8). Образ “літа” часто 
вживаний (86 раз) і асоціюється з теплим днем чи роком. 

Усі чи майже усі позначення хроносу орієнтовані на українські реалії і власні 
рефлексії поета (наприклад, “Минули літа молодії, // Холодним вітром од надії // 
Уже повіяло…”).

Отже, маємо понад 300 (~350) власне часових знаків. Порівнявши їх кількість 
із кількістю геотопосів (~1400), бачимо, що останніх, з власне географічними 
смислами у чотири лишнім рази більше. Це зрозуміло і закономірно.
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Ми вибрали з поетичних творів Т. Шевченка 44 геотопоси. Їх кількість можна 
значно збільшити, особливо за рахунок власних назв поселень, річок, країн та ін. 
Вибрано лише декілька власних назв, в т. ч. “Україна” і декілька гідронімів.

Усі геотопоси нами поділено на три категорії:
1) власне земні, в т. ч. суходільні і водні;
2) геокосмічні (Сонце, Місяць, зорі, комети);
3) особливий “об’єкт”, який є всеохопним, просторово безконечним, водно-

час одиничним. Це топос “СВІТ”. 
Зрозуміло, що найбільша кількість представляють суходільні геотопоси. 

Їх можна розподілити на дві групи: рідні і чужинецькі (поділ умовний). Також 
закономірно, що повністю переважають т. зв. рідні геотопоси (серед них виділено 
приблизно 1070 топосів, а серед чужинецьких – трохи більше 150). Останні – це 
назви держав (країн) та відповідних народів.

Оглянемо коротко змісти і контексти геотопосів в поезії Т. Шевченка.
Геотопос “світ” трапляється майже 300 разів у найрізноманітніших контекстах 

і навіть підтекстах:
1) світ у значенні “світло”. Наприклад, “Місяцю мій ясний! З високого 

неба // Сховайся за гору, бо світу не треба”. У цьому значенні вживається 
“світ” як передранковий час: до світа, вдосвіта. В такому сенсі образ світу тут не 
розглядатимемо;

2) світ у розумінні потойбіччя (“Кати, кати, людоїди // Накрались обоє, // 
А що взяли на той світ з собою?”);

3) світ як внутрішній духовний стан людини (“внутрішній світ”) на противагу 
зовнішньому світу чи навпаки;

4) своєю чергою, зовнішній світ може мати теж духовний сенс – як Божий 
світ, тобто відчутний світ, що створений Богом і ним керований (“Лихая 
година! // Гріхом тебе на світ Божий // Мати породила”);

5) світ як Всесвіт (рос. – вселенная). Наприклад, витяг із “Сну”: “А він руку 
простягає, // Мов світ увесь хоче // Загарбати”. Тут вже проявляється світ як 
топос, хоч без конкретних контурів;

6) світ як окремий сектор чи сфера, пов’язана з видом (типом) людської 
діяльності, свідомості чи відчуттів. Наприклад, “світ правди”, “світ незримий”, 
“мій світ” нарешті, світ як Земля, земний світ (рос. – подлунный мир). Наприклад, 
“пішов козак в світ широкий // Грає синє море”. В окремих випадках із вказівкою 
на географічні межі світу: “Такі чорні брови? // На край світа, в Московщині, по 
тім боці моря”.

Часом образ світу – це образ конкретної країни, зокрема України, як, 
наприклад, “світе тихий, краю милий, моя Україно”.

Таким чином, “світ” у Т. Шевченка має широкий спектр значень – від 
“духовного світу” окремої людини до “всесвіту”, що представлений як реальна 
нескінченність, яка лише мислиться у вигляді образу.
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Геокосмічних топосів небагато. Це Сонце, Місяць, Зорі, Комети (“Мітли”). 
Сюди ми відносимо також образ неба. Цікаво, що найчастіше трапляється образ 
Сонця (121 раз), далі – Неба (63), Зорі (55) і найменше – найбільш любимий 
образ закоханих Місяць (26 разів), а Мітла – лише 5 разів, в т. ч. чотири рази 
в поемі “Марія”. Звернемо увагу більше на образ Сонця – денного світила, 
основи життя. Його аналогом, замінником і часто синонімом є образ світу, про 
що ми вже згадували. Нагадаємо, що древніх українців-трипільців називали 
сонцепоклонниками. І це їх ментальна риса, яка увійшла у підсвідомість українця 
як ахетип. У яких контекстах трапляється образ Сонця?

Образ Сонця виступає передовсім у двох іпостасях – у традиційних його 
функціях як світила і як генератора тепла. Зокрема, із 121 раза “появи” сонця у 
поезії Т. Шевченка – у цих функціях (світити і гріти) воно виступає у кожному 
п’ятому випадку. Класичний приклад: “…дивись: // Сонце гріє, вітер віє // З поля 
на долину”; або “Поки сонце з неба сяє // Тебе не забудуть”.

Та все-таки образ Сонця найчастіше (понад 50 разів) трактується в його 
динамічній дії, за якою ховаються інші функції: сонце найчастіше “сходить” і 
“заходить”, “встає” і “сідає”, “криє”, “котиться”; або сонце у спокої: “сонце 
спить”, “ночує” (“…хто все чує, // Що море говорить, де сонце ночує”) та ін.

Але є такі поєднання “Сонця” з іншими образами, де “Сонце” грає атрибутивну 
роль. Тобто воно певним своїм аспектом є стверджувальним, що доводить 
до абсолюту явища суспільства чи природи. Наприклад, – це “сонце правди” 
(“… добрими братами // І синами сонця правди…”. Але є і “сонце праведне” і 
“сонця-правди”, в яких сонце персоніфікується (олюднюється, психологізується).

Антитезою до “Сонця” – денного світла є нічні світила: “Місяць”, “Зорі”, 
“Мітла” (“Комета”). Разом їх 85, тобто їх в 1,4 менше, ніж частота “Сонця”. 
Кидається ввічі, що “Зорі” понад два рази трапляються частіше, ніж “Місяць”. 
А цей часто поєднується з топосами “неба”, “землі” і навіть “сонця” (“Погас 
місяць, горить сонце // Гайдамаки встали”). Але є один особливий випадок, коли 
“Місяць” поєднується з чотирма(!) іншими топосами – земними і небесними: 
“Дрімають … навіки бодай задрімали! // А тим часом місяць пливе оглядать // 
І небо, і зорі, і землю, і море”.

І все-таки “Сонце” за частотою “затьмарює” “Місяць” мало не у п’ять разів. 
А “Зорі” – у два рази. І це також багато. Це означає, що “Зорі” інформативно для 
поета є ближчими, ніж “Місяць”. Згадаймо вірш “Княжна”, де поет звертається 
не до Місяця, а до зорі: “Зоре моя вечірняя, // Зійди над горою, // Поговорим 
тихесенько // В неволі з тобою”. І далі: “Зоре моя! // Мій друже єдиний! // І хто 
знає, що діється // В нас на Україні?”. І мало не у третині випадків поет звертається 
до “зорі”, “зіроньки” (клична форма!) і лише два рази їх сакралізує (“зорі божі” 
та “святая зоря”). 

А тепер спустимося з неба на грішну землю, де зосереджені понад дев’ять 
десятих геотопосів поезій Т. Шевченка. Серед найбільш поширених є геотопоси 
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“хати” (276 раз), “України і Русі” (188), “землі” (146), “села” (134), “поля” (124) 
і “могили” (110). Інший ряд – за площею кожного з названих топосів: “земля” – 
“Україна, Русь” – “поле” – “село” – “хата” – “могила”. Тут можна поставити під 
сумнів порядок “хати” і “могили”. Поскільки степові могили, як правило, значно 
більші за площею, ніж хати. Але це не принципово, бо за частотою “хата” на 
першому місці. Тому, і почнемо з неї.

Для Т. Шевченка образ хати, як для українця загалом, це образ всесвіту. Коли 
кажуть “моя хата з краю”, то це не означає, що я нічого не знаю. Навпаки, хата – 
це місце мого розташування, що дає мені можливості без бар’єрів (без “шумів”, 
кажучи мовою теорії інформації) знати дуже багато, хоч би наближення ворога 
і відповідно реагувати. А якщо хата скраю села і таких хат “по периметру” села 
багато, то тут ментально закладено ідею мережевого управління, в якому у режимі 
online можна організувати ефективну оборону від ворога.

Отже, можна навіть стверджувати, що у Т. Шевченка маємо своєрідний 
“хатоцентризм”. Хата володіє певною таємничістю кібернетичної “чорної 
скриньки”. Недарма відомий український композитор Валентин Сільвестров 
створив ідилічно-безтурботну пастораль на слова Т. Шевченка “Садок вишневий 
коло хати”, поруч з елегією “Минають дні, минають ночі”. Сумна елегія і світла 
пастораль. Все тут знаходиться не в самій хаті, а “коло хати”: і “садок” і “сім’я 
вечеря” і “поклала мати коло хати” (маленьких діточок своїх).

Навіть в останньому своєму вірші написаному за три тижні до смерті 
Т. Шевченко в прикінцевих рядках збирає головні геотопоси навколо “хати”:

“Неначе над Дніпром широким,             Тебе, мов кралю посаджу.
В гаю – предвічному гаю,                         Дніпро,Україну згадаєм,
Поставлю хаточку, садок                      Веселі селища в гаях,
Кругом хатини насаджу;                       Могили-гори на степах – 
Прилинеш ти у холодочок,                  І веселенько заспіваєм”

Тут у десяти рядках 13 геотопосів. З них лише два – це власні назви (Дніпро, 
Україна). А решта 11 – всі інші, якими позначають образи конкретних об’єктів – 
села, гаю, степу і т. п. І тут з’являється крамольна думка: річ, очевидно, навіть 
не в хаті. Хата – це лише фундаментальний геопросторовий осередок локалізації 
головної цінності українства – родини. Отже, треба сказати, що у Т. Шевченка 
архетипним є родиноцентризм. Це яскраво виражено у тільки що наведеній 
кінцівці останнього в житті поета вірша “А поки те, та се, та оне…”.

Ідея родиноцентризму (~хатоцентризму) є водночас також ідеєю людино-
центризму. А людини не буває без матері і дитини. Звідси Шевченкове: “і буде 
син, і буде мати, і будуть люде на землі”.

Земля ж охоплює і замикає на собі усі інші геотопоси (крім геокосмічних, 
які проектуються на її поверхні) і їх групи: України, країв і країни, далі – 
степів, полів, лісів, гаїв, дібров, перетик, байраків; нарешті – садів. Ця система 
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концентричних кілець геотопосних кластерів створює досить жорстку латентну 
структуру поетового світобачення, за якою (структурою) приховані глибокі змісти 
світопросторового буття українства.

Проміжними між “Світом” і “Хатою” – “Родиною” є топос “Україна”. Для 
Т. Шевченка, як і кожного українця, “Україна” – це весь їхній “Світ” – з одного 
боку, і “Хата” – “Родина” – з іншого. “Україна” – це велика “Хата”, а остання – 
це “Мала Україна”. Водночас “Україна” є “Великою Родиною”. Така ментально-
усвідомлена, підсвідома і психологічна діалектика цих образів, змістів і понять.

Т. Шевченко часом заміняє “Україну” образами “країни” і “краю”. Це добре 
ілюструється такими рядками із поезії “Осії. Глава XIV”: “Погибнеш, згинеш, 
Україно! // Не стане знаку на землі // А ти пишалася колись // В добрі і розкоші // 
Вкраїно, // Мій любий краю неповинний”. Тут “Край” є синонімом “України”. 
Поет звертається до “України”, називаючи її “Мамою”: “Воскресни, мамо! 
І вернися // В світлицю-хату, опочий!”.

Цікавий поворот думки поета: Україну – мати запрошують до світлиці – 
хати, тобто до Родини, до себе, додому. Тільки у такій іпостасі – мати у рідній 
хаті-родині може врятувати себе (Україну) від тяжкого Господнього покарання “за 
[гріхи] Богдана та за скаженого Петра” (там само. – О. Ш.).

Вжив поет образ “України” і у значенні “Світу”: “Світе тихий, краю милий, // 
Моя Україно, // За що тебе сплюндровано”. Отже, діапазон змістів образу 
“України” змінюється в обидва боки від просторових її обсягів до “Хати–Родини” 
і до цілого “Світу”.

У поезіях Т. Шевченка вживаються майже усі граматичні форми слова “Україна” 
(крім орудного відмінка; але є тринадцять випадків кличного, в т. ч. один раз у 
формі “Украйно!”). Є навіть прикладка – “Україні-небозі”. Найпоширенішими є 
форми місцевого (59) та знахідного (54 рази) відмінків. Останні два випадки – це 
найбільш точне позначення “топосності” “України”.

Відзначимо, що поет три рази називає Україну ненькою, а два рази – матір’ю: 
“Привітай же, моя ненько // Моя Україно, // Моїх діток не розумних”; та “Не 
дасть святого розпинать, // А ви Україну ховайте // Не дайте матері, не дайте”, 
і два рази “вдовою”: “В хмарі заховаю, // А ти моя Україно, // Безталанна вдово”.

Також цікавим є вживання Т. Шевченком місцевого відмінка “на Україні”, 
“в Україні” і “по Україні”. Зокрема, нема великої різниці між двома першими: з 
прийменником “в” слово “Україну” вживається 19 раз, а з прийменником “на” – 
27 раз; з прийменником “по” – 13 разів. Отож, ще в часи Шевченка вживання 
прийменника “в” було логічним і загальновизнаним.

Часом для образу “України” Т. Шевченко вживає слово “Русь” чи навіть 
“Малоросія”. П’ять разів – це “Русь” у відмінкових чи “частиномовних” (у вигляді, 
наприклад, прикметника “руської” (землі). Коли ж він говорить про Росію, 
то вживає головно “Московія” (38 раз) або заміняє назву території чи держави 
етнонімом “Москалі” (106 разів).
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До цього часу ми розглядали окремі топоси і їх змістовну інтерпретацію у 
текстах поезії Т. Шевченка. Але помітна така риса, коли в певному конкретному 
творі топоси взаємодіють, утворюючи гео- чи космогеотопосну систему. При 
цьому сильно проявляється рецепційна функція самого творця системи – поета. 
Розглянемо ці думки на прикладі аналізу поезії “Сонце заходить…” [7, с. 378].

Сонце заходить, гори чорніють,          На синє небо виходить зоря.
Пташечка тихне, поле німіє.                Ой зоре! зоре! – і сльози кануть.
Радіють люде, що одпочинуть,            Чи ти зійшла вже і на Украйні?
А я дивлюся... і серцем лину                   Чи очі карі тебе шукають
В темний садочок на Україну.              На небі синім? Чи забувають?
Лину я, лину, думу гадаю,                       Коли забули, бодай заснули,
І ніби серце одпочиває.                          Про мою доленьку щоб і не чули.
Чорніє поле, і гай, і гори, 

У п’ятнадцятьох рядках цього вірша маємо чотирнадцять топосів, деякі з яких 
повторюються: гори (2 рази), поле (2), Україна (2), зоря (3), небо (2). І лише Сонце, 
садочок і гай є одиничними. Всі вони утворюють поняттєво-образну систему, 
будучи поєднаними не тільки єдиним поглядом творця-поета. Але глибше – 
шляхом односпрямленої зміни дня в ніч. Захід сонця призводить до настання 
темноти і почорніння предметів довкілля та затухання всіх проявів живого (“гори 
чорніють”, “пташечка тихне”, “поле німіє”). Це прямий причинно-наслідковий 
процес. В іншому контексті вже і “поле чорніє”.

Але якщо подивитися на внутрішню структуру вірша, то виявляється, що 
“зоря” стає (по волі поета) посередником між ним і “карими очима” (дівчиною). 
Для цього у першій частині вірша вводиться образ вже “темного садочка на 
Україні”. І логічно випливає, що цей садочок “задіяний” вдруге як геотопосний 
образ на кінці системи, започаткованої “Сонцем”, що заходить.

Таким чином, вся картина – дія і взаємодія топосів вірша опосередкована 
думкою, волею і перцепцією самого поета. Тому системотворювальним образної 
конструкції можна вважати автора поезії.

Так само доцільно аналізувати поетичні твори будь-якого поета з позицій 
названих на початку статті понять геопоетики.

Проблеми подальших досліджень. Наукові дослідження геопоетики, як но-
вого міждисциплінарного напрямку, тільки починається. Головними проблемами 
є: а) подальший розвиток поняттєво-термінологічного апарату; б) обґрунтування 
характеру геопоетичного довкілля у контексті трикутника: текст – поет – дослідник; 
в) розвиток геопоетичних концепцій і теорій, зокрема концепції геопоетичних 
систем; г) дослідження класифікації і типізації геомісць загалом і у творчості 
окремих поетів, наприклад, Т. Шевченка; д) обґрунтування геополітичних полів 
і векторів та ін.
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Мої роздуми над поезією Кобзаря*1

Вперше Шевченків “Кобзар” потрапив до моїх рук під час війни – десь у 
1942- му чи 1943-му році. Тоді (1942 р.) “за німців” я вступив у перший клас 
початкової школи у с. Курівці біля Тернополя.

Село лежало та й зараз знаходиться в десяти кілометрах на північний захід 
від обласного центру на залізниці Львів–Тернопіль–Підволочиськ–Київ, що діяла 
з 1872 р. і була, по суті, першим проявом індустріального розвитку місцевості. 
Залізниця функціонувала як паралельний світ, але такий, що зачепив село: 
появилися робітники на ремонті її полотна, мостів, ліній телеграфного зв’язку – 
партіяни і відповідна лексика: рейки (казали “шини”), семафори, світлофори, 
бампери, льори (відкриті вагони-платформи), парасонка (пасажирський поїзд), 
п’єцух (пол. – паровоз, паротяг), тягаровий поїзд (вагон) та ін. З 1927 р. був 
введений спеціальний “студентський” поїзд, який довозив до середніх шкіл 
Тернополя учнів із заходу Тернопільського воєводства.

На початку війни при совєтській та при німецькій владах ситуація не дуже 
змінилася. Саме тоді у 1942 р. я пішов до I класу. Навчання давалося легко 
і до школи хотілося ходити і навчатися. Тепер я думаю, які то були мотиви чи 
причини такого захоплення школою. Роблю висновок, що тут великий вплив мали 
вірші, поетичні мініатюри, якими рясніли “Букварі” і “Читанки”. До цього часу 
пам’ятаю їх.

Навчальні книги розробляли відомі учені і письменники у Львові і Кракові, що 
були об’єднані Українським Центральним Комітетом (УЦК) на чолі з географом 
професором Володимиром Кубійовичем (1900–1985). Автори підручників – це Іван 

* Друкується вперше. Шаблій О. І. Мої роздуми над поезією Кобзаря. – Львів, 2014.



293Нові галузі, напрямки та аспекти

Тесля, Богдан Лепкий, Іван Зілинський, Антін Лотоцький та ін. Публікувало книги 
“Українське видавництво”, що мало свої друкарні у Львові та Кракові. Його знак-
монограма з двох літер У і В, які накладалися одна на одну, красувалися на кожній 
обкладинці і титулі. Виглядало це так:

З таких книг я вчився у 1942–1944 рр., здобув ази освіти. А сама освіта 
мала тоді, під час німецької окупації, на диво, український характер. Вона була 
гуманістичною, враховувала віковий ценз, використовувала для цього українську і 
світову прозову і поетичну класику – твори Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, 
Йогана Вольфґанґа Ґете та ін. Ніколи не забуду вірша Шевченка “На Великдень, 
на соломі // Проти сонця діти // Грались собі крашанками…” про сирітку, яка “в 
попа обідала”. Слова проймали дитячу душу аж до сліз. Таким був і вірш Й. В. Ґете 
“Сирітка” (“В світ за очі йде сирітка”). Або кумедне прозове оповідання Івана 
Франка “Грицева шкільна наука” з її А-БА-БА-ҐА-ЛА-МА-ҐА. Вірші навчали 
дітей людяності, любові до батьків і усіх рідних, свого села (міста), школи, 
Батьківшини. І жодного вірша про війну, хоча школа працювала у воєнний час.

Саме у такий час і при таких обставинах не знаю звідки у мої руки, коли я 
вже вмів читати, дістався “Кобзар” Т. Шевченка. Скоріше всього це була книга 
із бібліотеки читальні “Просвіта”, яка ходила по руках, бо при совєтах після 
1939 р. ця бібліотека розійшлася межи людьми чи розпалася (тут було багато т. зв. 
націоналістичної літератури). Хоч совєтська влада нібито толерувала Т. Шевченка 
(друкувала дуже препаровані і з купюрами та вилученнями його твори), але 
видані “націоналістичними” видавництвами його поезії, як правило, вилучалися 
і знищувалися. А може цей “Кобзар” був уже із совєтських публікацій. В усякому 
разі, він був надрукований на сіренькому папері і без обкладинки і титульного 
листка1. Було в ньому і друкарські описки. Наприклад, у творі “Гамалія” у рядках 
“Сказилося море // Не злякає” замість “не злякає” було написано “не здякає”.

1 Нещодавно (11.ІІІ–2014) на Першому українському TV каналі письменник Іван Драч розказав 
свою “історію” з “Кобзарем”. Він теж вперше побачив цю книгу без обкладинок і тримав її       
в руках на початку війни. Виявляється, що такий “Кобзар” був виданий совєтами масово на 
сірому папері як агітаційний: в ньому перші сторінки були зайняті большевицькими текстами про 
переваги радянської влади і щасливе життя при комунізмі. Під час німецької окупації власники 
такого “Кобзаря”, щоб уникнути репресій вже нацистських окупантів, просто зривали з книги 
обкладинки і виривали агітаційні тексти. Очевидно, так діялося по всій Україні – і на Сході і на 
Заході. Можливо, що мені “повезло” саме з таким “Кобзарем”.
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Отже, які перші враження від прочитаного “Кобзаря” семирічним сільським 
хлопчиком, учнем початкової школи? Тепер вони великою мірою стерлися і досить 
розмиті. Але все-таки можу дещо відтворити.

Написане поетом і прочитане мною було моїм по духу, було рідним. Я не мав 
відчуття, що це писала людина мало не іншого кінця України і з іншої епохи. Для 
мене він був сучасником і з моїх околиць. Хоча на Поділлі ні ставків з вербами, 
ні тополь у полі, особливо не спостерігалося. Все це лягало вже на створений 
перед тим образ ідеальної України з білими хатами та тополями. Пригадую, 
що у сільському клубі-читальні ще з 30-х років висіли на сцені куліси з такими 
сюжетами, з українським краєвидом. Тоді, коли я усвідомив себе людиною і 
українцем (а було це десь у п’яти-семирічному віці), Шевченкова пісня, поетова 
дума вже всеціло панувала у рідному селі: плоди “Просвіти” дали позитивні 
результати. На гуляннях, весіллях, празниках, хрестинах, крім народних пісень, 
лунали Шевченкові “Реве та стогне”, “Думи мої”, “Тече вода в синє море”, “По 
діброві вітер виє”, “Садок вишневий”, які вважали народними.

У більшості випадків у творах поета я сприймав сільський побут – будні і 
свята, візуальні чи аудіальні образи, які автоматично переносив на себе, своїх 
рідних чи сільське оточення. Чого тільки варта картина з поезії “Мені тринадцятий 
минало”, де сільський хлопчик пасе за селом ягнята (коли мені було тринадцять у 
1948 р. я вже був “дорослим” пастухом корів і коней). А ще дівчина, яка “плоскінь 
вибирала”. Тепер мені – багатолітньому жителю міста треба добре подумати, щоб 
згадати, що таке плоскінь (зразу згадую паралельну до неї матірку, тобто жіночі 
особини коноплі, яких вибирають пізніше, в кінці літа, щоб дозріло насіння, а 
перед тим – плоскінь. Отже, цим Шевченко “натякнув”, що дія відбувалася десь 
у серпні, коли “сонце гріло, не пекло”. Тобто плоскінь – це чоловічі, дрібніші 
особини коноплі – дводомної рослини: із плоскіні отримували міцне волокно, а 
матірка давала ще й олійне насіння (до речі, конопляна олія безмірно смачна разом 
з посмарованим нею чорним житнім хлібом, ще й легко підсоленим. Аж за вухами 
лящало!). Про такий продукт із коноплі як наркотик марихуана ніхто тоді не чув.

А ще, коли мені було тринадцять років, на мене зробили незабутнє враження ті 
слова поезії, де дівчина, що вибирала плоскінь, почувши плач пастушка, “прийшла, 
привітала // Утирала мої сльози // І поцілувала”. Магічна сила дівочого поцілунку 
повернула хлопчика-сироту із психічної розгубленості у стан збудження: “Неначе 
сонце засіяло // Неначе все на світі стало // Моє: лани, гаї, сади…”. Чи не на 
підсвідомому рівні він відчув поцілунок матері?

Ще згадую поезію “Перебендя”. Особливо слова “Старий, сліпий Перебендя // 
Хто його не знає // Він усюди вештається // Та на кобзі грає”. Не пам’ятаю, може 
там, у “Кобзарі”, а може у читанці був рисунок кобзаря-перебенді і супровідного 
хлопця. Це, здається, малюнок художника Івана Їжакевича. Образ сліпого кобзаря 
ношу в собі усе життя. Може тому, що він, співаючи, на “Горлицю зверне; // З 
дівчатами на вигоні // Гриця та Веснянку…”. Народнопісенні і танцювальні 
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мотиви складають тло поезії Шевченка, бо вони мають в своїй основі українське 
колективне несвідоме.

Деякі вірші Т. Шевченка я пробував ілюструвати. Зокрема, мене сильно вразила 
поезія “Ой діброво – темний гаю”, написана поетом у 1860 р. після повернення із 
заслання (тоді я на дати уваги не звертав). Це такий собі іскрометний барвистий 
шкіц, що зворушить уяву будь-кого, а не лише дитину чи підлітка.

Ой діброво – темний гаю!            Надивившись на доненьку
Тебе одягає                                     Любу, молодую,
Тричі на рік ... Багатого               Візьме її та й огорне
Собі батька маєш.                        В ризу золотую
Раз укриє тебе рясно                    І сповиє дорогою
Зеленим покровом –                       Білою габою –
Аж сам собі дивується                 Та й спать ляже, втомившися
На свою діброву...                         Турбою такою.

Тут об’єктом споглядання поета (а для нас образом) є діброва, яку Т. Шевченко 
представляє як любу донечку багатого батька. Що хоч і дбає про неї, але змінивши 
тричі шати (зелений покрив на золоті ризи і далі – на дорогу білу габу), він таки 
втомився “турбою такою” і ліг спати. Річний циклічний рух живої природи, 
виражений через зміни діброви, яку поет називає ще й синонімічним образом 
“темного гаю ”1. Очевидно, поет своєю уявою відображає літній гай (діброву).

І як мені було зобразити на одному рисунку оцих три стани природи (діброви, 
гаю)? Доводилося малювати діброву – її дуби, граби, кущі ліщини, якусь стежку-
доріжку, що йде у поле чи з поля, як краєвиди – весняний і літній (під зеленим 
покровом), осінній (золотисто-жовтий) і зимовий (біло-голубий). Виходить такий 
собі триптих, комікс на дитячий український лад…

Та найкращими були “ілюстрації з ілюстрацій”: я брав книжку, наприклад, ту 
ж таки “Читанку”, клав під листок з ілюстрацією чистий папір, на нього – кальку 
(копірку) і наводив олівцем контури рисунка. Деталі малював вже окремо на трьох 
рисунках у різних колоритах. Це вже пізніше я усвідомив, що найкращий малюнок 
робити з натури, на пленері.

Спробуємо ще зробити деконструкцію вірша “Ой чого ти почорніло, зеленеє 
поле?”, у якому поєднані образ живої природи, що втрачає свою життєздатність 
(“почорніло зеленеє поле”), з людською волею (свободою).

Вірш написаний Т. Шевченком на відтинку кінця вересня – до грудня 
1848 року в Косаралі. Тобто, коли він лише починав відбувати “покарання” за 
участь у Кирило-Мефодіївському братстві. Тоді він написав цілу низку поезій. 
Зокрема, “Царі” (“Старенька сестро Аполлона”) і “Титарівну” чи “Ну що б, 
здавалося, слова…” і до “Заступила чорна хмара” та “Не додому вночі йдучи”.

1 У Шевченка гай завжди темний.



МЕТАТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ296

Ой чого ти почорніло,              Клюють очі козацькії,
Зеленеє поле?                            А трупу не хочуть.
– Почорніло я од крові             Почорніло я, зелене,
За вольную волю.                      Та за вашу волю …
Круг містечка Берестечка      Я знов буду зеленіти,
На чотири милі                        А ви вже ніколи
Мене славні запорожці            Не вернетеся на волю,
Своїм трупом вкрили.              Будете орати
Та ще мене гайворони              Мене стиха та, орючи,
Укрили з півночі …        Долю проклинати.

Поезія “Ой чого ти почорніло…” перекликається з раннім твором Т. Шевченка 
“Тарасова ніч” (Санкт-Петербург, 1838 р.). Тільки топоси різняться: в одній 
поезії – це “круг містечка Берестечка”, в іншій – “Од Лиману до Трубайла”1. Та й 
вороги України з “Тарасової ночі” – “москалі, орда, ляхи” редуковані лише до двох, 
позначених завуальованими образами: “Ляхи” – як переможці коло Берестечка, а 
“москалі” – як “гайворони”, що укрили почорніле поле “з опівночі”.

Тут варто звернути увагу на використання Т. Шевченком художнього прийому 
алітерації шляхом частої повторюваності звука “ч” у різних комбінаціях з іншими 
звуками. Вже у першому рядку дві таких комбінації: “Ой чого ти почорніло…”. 
Натрапляємо на одинадцять випадків алітераційних поєднань, а якщо додати 
вислів “Та ще мене гайворони”, то маємо 12 (“ще” звучить як два звуки: “шче”).

У цьому поетичному шедеврі кидаються в-вічі два кольори – зелений і чорний. 
При цьому зелений – колір молодечої сили України (“зеленого поля”) переходить 
не у “червоний”, а у “чорний” колір крові. Здається, жоден поет не зміг би так 
повернути зміну кольорів. Вдумуйтеся: поле може бути або чорним (коли зоране 
навесні чи восени), або зеленим – пізньою весною чи як озимина – ранньою 
весною і пізньою осінню, чи жовтим, коли дозріває збіжжя. Тобто, за весняно-
осінній сезон воно двічі змінює кольори і “чорний” його стан – є нормальним.

Проте вже у перших рядках наростає тривога поета, яка передається читачеві: 
зміна зеленого кольору на чорний тут неприродний, психологічно драстичний. І 
поле суб’єктивізується: воно озивається (текст становить аж 18 рядків відповіді – 
сповіді: чого почорніло (“од крові”) і чому почорніло (“за вольную волю”, “та за 
вашу долю”). 

Цікава постановка питання: у відповіді на нього виявляється, що запитання 
ставить, власне, не поет, а український народ (або й поет, але не від себе, а від 
імені народу). Іще одне: виходить, що Україна (“зеленеє поле”) почорніло не лише 
від “запеченої крові”, але й тому, що її вкрили “гайворони” (теж чорні) і вони 
(гайворони) з півночі. А північ асоціюється з темнотою і чорнотою, а стосовно 
сторін світу – це Московія.

1 Трубайла – р. Трубіж на схід від Києва (впадає у Дніпро).
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На жаль, закінчення вірша сумне (хоч і початок невеселий). Образ Поля – 
України буде зеленіти, тобто розвиватися, цвісти, а козаки (український народ) 
ніколи (!) не вернуться на волю і будуть рабами “на нашій, не своїй землі”, як писав 
Т. Шевченко в іншій поезії. А тут він у фіналі передрікає тяжкі часи: “А ви вже 
ніколи // Не вернетеся на волю, // Будете орати // Мене стиха та, орючи, // Долю 
проклинати”. Так минали роки. У совєтській школі дбали першою чергою про 
соціальний аспект поетичної творчості Т. Шевченка, оминаючи національний і … 
художній. Твори трактували як передові статті газети “Правда”: про оспівування 
поетом трудящих селян, жорстокість панів (зрозуміло, польських і українських – 
“своїх”, а не російських), “дружбу з великим російським народом”, його мрію про 
“сім’ю вольну, нову” і т. д. і т. п. І у такій школі я учився роки і десятиліття.

Розуміння творчості поета трохи змінилося, коли я вже навчався у 
Бережанському педучилищі у 1950–1954-их роках. Хоч це був жорстокий період 
повоєнної сталінщини. Тоді сюди прибули випускники філологічного факуль-
тету Львівського державного університету ім. І. Франка. Це був, зокрема, учитель 
української мови і літератури Петро Шершун, який часом відступав від обов’яз-
кової програми, використовуючи університетські конспекти. Це вносило свіжий 
струмінь у вивчення творчості українських поетів Т. Шевченка, І. Франка, 
Л. Українки, П. Грабовського, Л. Глібова та ін.

Новий погляд на поетичну творчість Т. Шевченка появилася у мене у другій 
половині п’ятдесятих років, коли у 1956 р. відзначали 100-ліття від народження 
Івана Франка. Тоді у Львівському університеті видали брошуру Івана Франка “Із 
секретів поетичної творчості”. Ця брошура за роки совєтської влади (принаймі з 
30-х років) не публікувалася. Її поява після XX з’їзду КПСС стала для багатьох 
літературознавців, особливо молодих, своєрідною бомбою.

Пам’ятаю, як ми – тоді ще студенти різних факультетів, що мешкали в гурто-
житку на вул. Пушкіна – тепер Генерала Чупринки, зачитувалися цією книжкою. 
І. Франко популярно пояснив як розуміти поезію, особливо відео- та аудіальні 
(звукові) образи. Як вмикаються у це розуміння психологічний фактор, емоції 
читача, його уява. Він писав (розказую не дуже точно, з пам’яті).

Допустимо, – пише І. Франко, – ми читаємо першу строфу (куплет) Шевчен-
кового вірша “Заповіт”: “Як умру, то поховайте // Мене на могилі // Серед степу 
широкого // На Вкраїні милій.”. При цьому, ми уявляємо: при словах “як умру” 
виникає образ труни, яку разом з небіжчиком кладуть у яму і вона (ця яма) “на 
могилі”. Для читача з Лісостепу чи Полісся незрозуміло: як це поховати не у могилі, 
а на могилі. А для степовика, де розкидані скіфські могили – насипні земляні 
конусоподібні горби (часом Т. Шевченко називає їх горами), це є нормальним: 
на цих 2–2,5-тисячолітніх могилах нерідко розташовувалися новітні цвинтарі. 
Тому Шевченко вживає вислів “на могилі, серед степу широкого”. А читач чим 
далі розширює уявні горизонти, закінчуючи простором усієї України (“на Вкраїні 
милій”).
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Таким чином, уява читача пливе від одинокої труни до простору України. І тут 
виникають просторові образи. Вони продовжуються і у наступних трьох рядках. 
І лише наприкінці третього та у четвертому рядку появляються звукові образи:

Щоб лани широкополі
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий!

Звичайно, аналіз відео- і аудіорядів недостатньо при читанні поетичних 
творів. Тепер, в епоху постмодернізму важливу роль відіграє т. зв. деконструкція 
твору (пошуки в ньому внутрішніх суперечностей, зв’язків між ними, прихованих 
смислів, віддалених образів), алітерація (повторюваність певних приголосних 
звуків і їх поєднань), асоціації, взаємодія автора поезії і читача у трактуванні 
змістів твору та ін.

Ці речі я почав розуміти порівняно недавно, коли мої роздуми над поезією 
Шевченка зосереджуються не так на змісті (це саме можна сказати і прозою), як 
на її художніх цінностях.

Кожного року на початку березня я беру у руки “Кобзар” (маю декілька 
його видань, в т. ч. виданий за ред. Романа Сімовича у 1921 р. і перевиданий у 
Канаді у 1960 р. за ред. доктора Ярослава Рудницького), вибираю невеликий твір, 
вивчаю його напам’ять і … аналізую. Довго і ґрунтовно. І насолоджуюся високим 
мистецьким творінням Тараса Шевченка.

От хоча б узяти вірш “За байраком байрак”, яким я милуюся кілька років 
підряд. Вірш написаний у 1847 р. у Санкт-Петербурзі перед засланням на дуже 
актуальну для Т. Шевченка козацьку тему. Сказати “козацьку” – це замало. 
Глибшою, фундаментальнішою темою цієї поезії є моральна – тема зрадництва, 
запроданства, братовбивства. Процитуємо цей твір.

За байраком байрак, 
А там степ та могила. 
Із могили козак 
Встає сивий, похилий. 
Встає сам уночі, 
Іде в степ, а йдучи 
Співа, сумно співає:
“Наносили землі 
Та й додому пішли, 
І ніхто не згадає.
Нас тут триста, як скло! 
Товариства лягло!
І земля не приймає. 

Як запродав гетьман 
У ярмо християн,
Нас послав поганяти. 
По своїй по землі 
Свою кров розлили 
І зарізали брата. 
Крові брата впились 
І отут полягли 
У могилі заклятій”.
Та й замовк, зажуривсь 
І на спис похиливсь. 
Став на самій могилі, 
На Дніпро позирав,
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Тяжко плакав, ридав, 
Сині хвилі голосили. 
З-за Дніпра із села 
Руна1 гаєм гула,

Треті півні співали. 
Провалився козак, 
Стрепенувся байрак, 
А могила застогнала.

Наслідок братовбивства – прокляття і забуття проклятих, але не їх злочину. 
Шевченко не просто стверджує, що братовбивців земля не приймає, а що їх злочин 
зробив цю землю проклятою. Страшний вирок, як самим трьохстам козакам, так і 
землі, що стала від їхнього злочину заклятою.1

Вірш має не лише ідею і зміст цієї ідеї – зрадництво і братовбивство. Тут 
накладаються і переплітаються багато топосів2 і їх часо-просторових відношень. 
Таких топосів тут аж 20 (деякі повторюються). Це топоси: байрак, степ, могила, 
земля, дім, Дніпро, хвилі, село, гай. Центральним (і найпоширенішим!) є топос 
могили. 

У народних повір’ях та й у самого Шевченка могила візуально пов’язується 
на фоні рівнинності степу з горою (а могили – з горами). Ця форма рельєфу, що 
несе різноманітну інформацію. Вона має декілька змістів: а) як рукотворна з 
скіфських часів, під якою була похована знаменита особа – цар, воєначальник, 
вождь. На поверхні могили пізніше були поставлені кам’яні фігури “скіфських 
дідів” і (або ) “половецьких баб”. Такі могили стали об’єктами грабежів (“пошуки 
скіфського золота”); б) нововисипані могили (“наносили землі”) у новий і новітній 
періоди, у козацькі часи (XVI–XVIII ст.). Тоді після воєнних сутичок за аналогією 
з давніми (скіфськими) звичаями, убитих клали на горизонтальну поверхню землі 
і над ними висипали конусоподібний курган, який здалека інформував, що місце 
(топос!) святе (часом їх клали під поверхню насипу); в) як яма з індивідуальним 
тілоположенням християнина, з надгробком і вигляді горбика землі з хрестом чи 
кам’яною фігурою.

А у нашому випадку – місце могили не святе, а закляте. Це двічі повторює 
поет, вкладаючи страшну інформацію в уста старого козака. І пояснює: тут пролита 
кров (“свою кров пролили”, “зарізали брата”, “крови брата впились”). Через це 
їх (“триста як скло товариства…”) земля не приймає. По суті, поховання не 
відбулося, місце не освячене.

Тому-то кожну ніч з могили встає один з трьохсот козаків (вже старий, як усі 
інші, неприйняті землею). Він співає пісню-каяття, тяжко плаче-ридає, позираючи 
на Дніпро – символ України, перед якою завинили його товариші-побратими і 
чекає прощення від неї. Але прощення за братовбивство немає. Отже, усі триста 
мертвих-живих козаків належать до темних сил, які зникають над ранок, коли 
заспівають треті півні.

1 Руна – луна.
2 Топос – гр. місце.
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Недарма, коли “треті півні співали”, першим “провалився козак”, а вже потім 
“стрепенувся байрак”, “а могила застогнала”. Вона вся тут, як живий символ 
потойбіччя.

Ще один глибоко змістовий образ вірша “За байраком байрак”. Це образ 
“руни”. У деяких виданнях замість нього подається образ “луни” (“відлуння”, 
“гомону”)1. А тимчасом Т. Шевченко вживає цей образ також у поезії “На вічну 
пам’ять Котляревському” аж три рази, де він пише: “руна гуляє – Божа мова”.

Образ “руни” має глибший зміст, ніж просто “луна”, до якого ми звикли як 
“відлуння” (рос. “эхо”). Колись “рунами” називали германо-слов’янські письмена, 
які були нарізані на матеріалі резами, борознами (звідси і наше слово “рана”). Та 
головне – не технологія створення рунічних письмових пам’яток, а їх таємничий, 
потойбічний світ. Це архетипи реальності. Недарма Т. Шевченко називає “руну” 
(хай це буде у значенні “луна”) Божою мовою.

Отже, у цій мові – руні чи луні запрограмовані вічні істини, архетипи українсь-
кої реальності, в яких закодовано настання після заклятої ночі нового світлого дня 
історії. Тобто після руни, яка гула з-за Дніпра із села, зразу треті півні співали 
вже зрозумілою “Селянською мовою” і сповіщали, що зникає усе історичне зло 
(“провалився козак”) у закляту могилу, яка, прийнявши його, “застогнала”.

У 1961 р., коли відзначали соту річницю від смерті Т. Шевченка, я – тоді 
ще молодий працівник географічного факультету Львівського держуніверситету 
ім. І. Франка зробив скромний внесок у Шевченкіану. Я намалював плакат 
(рис. 4.10) розміром в один ватманський аркуш (А1). Мальовидло вийшло 
багатоколірне, хоч переважали чорні (символ ночі і царської та большевицької 
деспотії) і червоні (символ незгасного вогню у душах українців, їхньої помсти за 
потоптану честь України).

Плакат зображував гнівного Т. Шевченка, Катерину з дитям і козарлюгу-
гайдамаку з смолоскипом в одній (лівій!) і сокирою – в іншій (правій) руці. 
Смолоскип біля голови Шевченка символізував світло, яке народ передає своєму 
духовному провіднику. А він – провідник, звертає грізний погляд вперед і трохи 
вниз, де палає на темному фоні неба панський будинок. Так тоді, звичайно, 
зображали поета; це вже пізніше, коли у Вашинґтоні було споруджено монумент 
авторства Леоніда Молодожанина (Лео Мола) у 1964 р., Шевченка відтворено 
молодим та інтелігентним. Зліва внизу на вставці були чотири рядки дещо 
декларативного і трохи наївного вірша:

Він кликав люд палити і рубати
Панів неситих, лютих і пихатих,
За честь дочки народу Катерини,
Він вірив царство пітьми згине.

1 Згадаймо народну пісню “Гомін, гомін по діброві // Мати сина проганяє”.
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Плакат надрукований у багатьох пресових виданнях, в т. ч. в університетській 
багатотиражці “За радянську науку”. Схвальним листом відгукнувся письменник 
Борис Антоненко-Давидович, який недавно перед тим полишив ҐУЛАҐ. З того 
часу минуло понад 50 роки!

Мої роздуми над поезією Кобзаря 
вже сьогодні – під час відзначення його 
двохсотлітнього ювілею позначилися 
новими смислами. Усе українське сус-
пільство, незважаючи на російську 
агресію на нашу землю, широкофор-
матно відзначає цю знамениту дату. 
Академічна громадськість Львівського 
університету підготувала урочисту 
академію (11.III–2014), виступи на 
радіо, телебаченні та інших ЗМІ. По-
новому зазвучали відомі твори і вис-
ловлювання Тараса. Хоч би такі фрази 
як “Борітеся – поборите, вам Бог 
помагає!” або “Погибнеш, згинеш, 
Україно, не стане знаку на землі,”, “І 
неситий не виоре на дні моря поле”.

У такі дні підготовки до ювілею 
мені прийшла на думку ідея геопое-
тики Т. Шевченка. Ця ідея нова і не дуже. 
Бо про геопоетику писали ще російські 
філософи і теологи О. О. Ухтомський 
(1872–1937) і М. М. Бахтін (1895–1975), французький учений Кеннот Вайт, 
український дослідник Ігор Сидоренко (Сид). Але є декілька зауважень.

Перше. Названі російські учені розглядають категорію простору і часу у 
літературних творах радше як філософські категорії у вигляді т. зв. хронотопів. 
Зокрема, М. М. Бахтін виділив хронотопи дороги, порогу, замку, вітальні, салону, 
провінційного міста. Тобто місця, арени, де відбувається дія художнього твору.

Друге. К. Вайт, а за ним І. Сидоренко та інші дослідники розглядають 
геопоетику як написання текстів про мандрівки і подорожі. Це, у кращому разі, 
форма (вид) історико-географічного краєзнавства.

Мені спало на думку, що геопоетика – це науковий напрямок на стику 
літературознавства, географії і психології, який досліджує художню функцію 
образів часопростору в поетичних текстах. Виявилося, що у кожного поета, 
особливо у Т. Шевченка, твори густо насичені просторовими образами, які 
виявлені окремими словами і висловлюваннями. Це підтверджене у публікаціях 
[3] у контексті аналізу топонімів у його поезіях.

Рис. 4.10. Плакат до 100 річниці від смерті 
Т. Шевченка (О. І. Шаблій, 1961 р.)
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Якщо подивитися на природу цих слів-знаків, то виявиться, що значною 
мірою вони походять з місць і ареалів, де народився і провів дитячі та юнацькі 
роки поет (у Т. Шевченка – це образи степу, могили, байраку, Дніпра, діброви, 
гаю, лісу, садка, хати та ін.). Навіть створюючи художні твори, наприклад, на 
біблійні сюжети, Т. Шевченко широко використовував геотопоси Середньої 
Наддніпрянщини.

Отож, звернімо увагу на такі топоси у творі “Марія”: став, берег, гай, хатина. 
Вся дія твору у першій його частині обмежена цими чотирма топосами. Початком 
цього “лінійного” розташування є “убога чужа хатина”, а кінцем – став (тобто 
найбільше озеро Палестини – Тиверіадське). Відстань між ними досить велика 
(“Хоч і далеко1. // Так любила ж // Вона (Марія. – О. Ш.) той Божий став.”). 

Почну з кінця – від ставу. Топос ставу (озера) – це образ містичний. З 
біблійних текстів відомо, що це озеро Тиверіада. В його північний край впадає 
свята ріка Йордан, а з іншого – південного вона витікає. У напівпустельній 
місцевості Галілеї – етногеографічній області Іудеї – прісні води цього озера – 
“царя над озерами” віддавна були основою життя. У язичницьких релігіях це 
озеро вважалося святим, Божим. А тому воно наділялося надприродними силами 
передбачувати людську долю. Марія звертається до озера:

  … Тиверіадо!
Широкий царю озерам!
Скажи мені, моя порадо! 
Якая доля вийде нам
З старим Іосифом?..

За порадою, але вже не до водної стихії, а до вітру зверталася тисячоліття 
пізніше Ярославна з просьбою сказати, де її милий – князь Ігор і чи вернеться він 
з половецького полону2. 

Поза названими в поемі багато інших хронотопосів. Зокрема це: хутір, поле, 
яр, криниця, куща (хата), тин, земля, Фавор-гора, Назарет, Іудея, Єрусалим, 
школа, рай, повітка, город (місто), дорога (шлях), майдан, Ніл, піраміди, голий 
пісок, під вербою, річка та ін.

Та особливу роль, як потім виявилося, серед цих топосів відіграє гай. Він 
“проходить” золотою ниткою через усю поему – вживається дев’ять разів.

Уже з самого початку “пастушої” мандрівки (вигонила до води і пастися на 
березі козу з козенятком) Марія зупиняється під гаєм (в тіні гаю, бо спека), а потім, 
повертаючись додому, вона “зникла в темному гаю”. Не поміг навіть зірваний 
лопух, щоб накрити голову від спекотного сонця. І головне, далі:

1 Із контексту видно, що від хатини на хуторі до озера дві милі – понад три кілометри [5, с. 601].
2 Згадаймо хоча б пісню “Ой, вітре, вітроньку, // Скажи ми правдоньку, // Чи вернеться милий, 

голубонько сизий // З України додомоньку”?
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В яких гаях? В яких ярах,
В яких незнаних вертепах
Ти заховаєшся од спеки
Огнепалимої тої,
Що серце без огню розтопить
[……………………………....]
Де Ти сховаєшся? Нігде!
Огонь заклюнувся вже, годі!
[……………………………..]
Огонь той лютий, невгасимий,
І, недобитая, за сином
Повинна будеш перейти
Огонь пекельний!

В цих рядках геотоп “гай” вже відіграє не просто традиційну роль як сховок 
від сонячної спеки, але й передовсім – це образ, який відображає умовний простір, 
що не сховає вже “невгасимового вогню”, “вогню пекельного” за сином, який 
загине на хресті.

Можна прослідкувати й інші пункти, лінії і ареали хронотопів у цій 
багатоплановій поемі Т. Шевченка.

Аналізуючи твори цього поета, ми ввели ряд понять геопоетики. Це: 
геопоетичний образ, геопоетичний простір, геопоетика місця (локусу), геопое-
тичний вектор, геопоетика довкілля, геопоетичний симплекс. Можемо додати 
ще: щільність геотопосів, частота геотопосів та ін.

Ще одну особливість геопоетики Т. Шевченка описано нами у названій статті. 
Це частота геотопосів: геокосмічних (Сонце, Місяць, зорі – понад 200 рази), 
рідних українських місць – 1065, чужинецьких – 153, України, Русі – 188, хати – 
276, Землі – 146, поля – 124, могили – 110, степу – 94 і т. д. [2]. З цього можна 
зробити багато цікавих геопоетичних висновків.

Простір для подальшого розвитку геопоетики як нового межевого напрямку 
відкритий.
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1. Терміни, поняття і категорії

Поняття і поняттєво-термінологічні системи*1

Наукове знання має складну будову. У ньому виділяються прості і складні 
елементи. До простих належать терміни, поняття, категорії, до складних – наукові 
гіпотези, концепції, теорії тощо. Терміни, поняття і категорії науки являють собою 
її поняттєво-термінологічний апарат.

Вважається, що центральною ланкою цього апарату є поняття. Поняття – це 
думка, форма мислення, в якій відображаються загальні, суттєві властивості чи 
відношення предметів, явищ і процесів світу. Поняття є вузловими елементами, 
цеглинами наукового знання. Найбільш фундаментальні поняття називаються 
категоріями.

Для визначення (дефініції) поняття необхідні передусім терміни. Термін – 
це слово чи словосполучення, яким позначається поняття. Найчастіше поняття 
визначаються за допомогою найближчої родової ознаки та суттєвих ознак, 
якими характеризуються предмети (явища) і процеси, що стосуються цього 
поняття. Наприклад, маємо таке визначення поняття міського поселення: “міське 
поселення – це населений пункт, у якому більшість населення не пов’язана із 
сільськогосподарським виробництвом”. Тут словосполучення “міське поселення” – 
це термін для поняття; “населений пункт” – це родова ознака, ширше поняття, яке 
охоплює собою, крім міських поселень, також села, хутори, тобто сільські оселі; 
“не пов’язаний із сільськогосподарським виробництвом” – це специфічна ознака, 
що відрізняє міські оселі від сільських тощо. Таких “специфікаційних” ознак 
може бути не одна, а більше. Усе залежить від глибини і точності визначення 
понять. Слід мати на увазі, що у визначені ліпше не вживати ознак із “заперечним” 
значенням, як це ми зробили, визначаючи поняття міського поселення. Поняття 
мають обсяг і зміст.

* Друкується за: Шаблій О. І. Елементарні складові науки / О. І. Шаблій // Основи загальної 
суспільної географії: підручник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 137–143.
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Обсяг поняття – це сукупність предметів, явищ чи процесів, які ним 
охоплюються. Наприклад, обсягом поняття “поселення” є множина усіх осель, які 
існують (існували) на земній поверхні. Зміст поняття – це сукупність суттєвих 
властивостей і відношень, які характеризують певну множину предметів, явищ чи 
процесів. До змісту того ж таки поняття “поселення” входять такі властивості (риси, 
ознаки): “територіальна цілісність і компактність ареалу концентрації населення”, 
“наявність необхідних умов (соціальних передусім) для життя, праці відпочинку 
людей” та ін.

Між обсягом і змістом понять існує закон оберненого співвідношення: чим 
ширший обсяг поняття, тим вужчий його зміст. І навпаки: чим вужчий обсяг 
поняття, тим ширший його зміст. Візьмемо для прикладу поняття “міське 
поселення”. В його обсяг входить множина усіх міст і селищ міського типу. Отже, 
зміст тут буде вузьким, бо треба назвати лише одну суттєву ознаку, щоб відрізнити 
це поняття від “сільського поселення”. Якщо ж маємо поняття “міста”, то обсяг 
його вужчий від обсягу поняття “міське поселення”. Однак у такому випадку 
необхідно вводити ще деякі додаткові ознаки (риси, властивості, відношення), які 
відрізняють поняття “місто” від “міського поселення”. Крім вже зазначеної ознаки 
“несільськогосподарського виду діяльності більшості населення”, тут слід додати 
і кількісну ознаку.

Існують спеціальні вимоги до введення в науку термінів і їх визначення як 
понять1: правильна орієнтація (термін повинен орієнтувати думку на відображене 
поняття, а не суперечити йому); систематичність (термін і відповідне поняття 
повинні виступати не окремо, а у найтіснішому зв’язку з іншими у цій системі 
знання); дериватність (можливість утворювати на підставі певного терміна 
нові терміни); стислість (ліпше, коли терміни не складні, не багатослівні); 
милозвучність, граматична правильність, унікальність (відсутність у цій чи іншій 
науці); можливість перекладу на іншу мову.

У розвиненій науці поняття й терміни утворюють певну взаємопов’язану 
систему цих первісних клітин знання. Особливу роль у ній відіграють так звані 
поняттєво-термінологічні системи (ПТС). ПТС – це сукупність понять (і відповідних 
їм термінів), що взаємопов’язані спільним вихідним, базовим поняттям. Для 
прикладу візьмемо термін і поняття “територія”, “територіальний”. У СГ він є 
базовим для багатьох інших теж дуже важливих понять. Зокрема, у ПТС цього 
терміна (поняття) входять: територіальний поділ праці, територіальні процеси, 
територіальна спільність, територіальні зв’язки, територіальна інтеграція праці, 
територіальний комплекс та ін. ПТС – це своєрідні “гірлянди” термінів і понять. 
Завдання науки, зокрема СГ, чіткіше визначити свої поняттєво-термінологічні 
системи.

1 Алаев Э. Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь / 
Э. Б. Алаев. – Москва, 1983. – С. 274–278.
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Відношення між поняттями. Існують різні види відношень між поняттями 
(рис. 1.1). Це відношення порівняльності (поняття порівняльності і непорівняльності). 
Порівняльні поняття перебувають у відношенні сумісності (сумісні і несумісні 
поняття). Відповідно сумісні поняття знаходяться у відношенні рівнозначності 
(тотожності), підпорядкування, перетину (перехрещування).

Рис. 1.1. Відношення між поняттями:                                                                                               
рівнозначності (а); підпорядкування (б); перетину (в)

Відношення рівнозначності – це відношення між поняттями з однаковим 
обсягом, тобто такими, в яких ознаки (предикати) визначають одну і ту саму 
множину об’єктів (див. рис. 1.1 а). Приклад тотожних понять: “найбільші міста 
держав” і “столиці держав”. Якщо “найбільші міста держав” позначити через хАх 
(такі х, які є “найбільшими містами держав”), а “столиці держав” – через хВх (такі 
х, які є “столицями держав”), де х – множина населених пунктів країни, то логіко- 
математична формалізація рівнозначності виглядатиме так:

x Ax  Bx  хАх  Вх Вх  Ах.

Тобто ці поняття підлягають логіко-математичній операції еквіваленції. У 
теоретико-множинній формі відношення між цими поняттями матиме такий вигляд:

А  В  А  В В  А,

де А – множина об’єктів (обсяг) поняття “найбільші міста держав”, В – поняття 
“столиці держав”.

Схематично тотожне відношення між поняттями А і В зображається збігом 
кругів А та В (діаграма Ейлера). У СГ відношення рівнозначності властиві одному 
і тому ж поняттю, для позначення якого вживаються різні терміни.

Відношення підпорядкування – це відношення між поняттями, коли обсяг 
одного повністю входить в обсяг іншого (множина значень предиката одного 
поняття входить у множину значень предиката іншого), (рис. 1.1 б). Такі поняття 
називаються відповідно підпорядкованим (видовим) і тим, що підпорядковує 
(родовим). Наприклад, даючи визначення важливих у СГ понять “система” і 
“комплекс”, Е. Алаєв зазначає, що поняття “система” є загальнішим, тобто родовим1, 

1 Алаев Э. Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь... – С. 43.
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Усякий комплекс є системою і системний підхід застосовується до комплексів. 
Якщо позначити об’єкти, які мають ознаки системи, через Сх, а ті, що мають ознаки 
комплексу – через Dx, то відношення підпорядкування між поняттями у предикатній 
формі матиме такий вигляд:

де х – множина географічних об’єктів (утворень). У теоретико-множинній формі 
відношення між поняттями “система” і “комплекс” виглядає так:

У відношенні підпорядкування перебувають поняття “географічний поділ 
праці – територіальний поділ праці”; “економічний район – економічний 
підрайон”; “розміщення господарства – розміщення виробництва”; “географічне 
розташування – економіко-географічне розташування”; “економічний регіон – 
економічний район” та ін. У кожній парі перше поняття є родовим, друге – видовим. 

Відношення перетину (часткового збігу, перехрещування) – це відношення  
між поняттями, що мають частину спільного обсягу (множини значень предикатів, 
які частково перетинаються), але різний зміст (рис. 1.1 в). До таких у СГ належать 
“енерговиробничий цикл” і “міжгалузевий територіальний комплекс”, а також 
“економічний район” і “територіально-виробничий комплекс”.

Якщо, наприклад, Ех – це предикат “бути енерговиробничим циклом”, а Fx – 
“бути міжгалузевим територіальним комплексом”, то

де х – множина економіко-географічних об’єктів (утворень). У теоретико- 
множинній формі це виглядатиме так: 

           .
Несумісні поняття – це поняття, обсяги яких не збігаються, тобто відповідні 

їм множини не мають жодного спільного елемента. Ці поняття перебувають у 
відношенні супідрядності, протилежності та суперечності (рис. 1.2).

Відношення супідрядності – це відношення між поняттями, обсяги яких 
входять у більш широке (родове) поняття і множини значень яких не перетинаються 
(рис. 1.2 а). Наприклад поняття “територіальний поділ праці” і “міжнародний 
поділ праці”, які входять у родове поняття “географічний поділ праці”, або поняття 
“транспортно-географічне розташування”, “торгово-географічне розташування”, 
“енергогеографічне розташування”, які супідрядні з поняттям “економіко- 
географічне розташування”.

Якщо, наприклад, “територіальний поділ праці” позначити через G, 
“міжнародний поділ праці” – через Н, “географічний поділ праці” – через К, то 
логіко-предикатній формі відношення супідрядності матиме такий вигляд:

DxDxDCxDx
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де х – елемент географічного поділу праці.
У теоретико-множинній формі це виглядатиме так:

Відношення протилежності (супротивності, контрастності) – це таке 
відношення супідрядності, коли видові ознаки одного поняття виключають зміст 
іншого, і між цими поняттями мислиться ще третє поняття (рис. 1.2. б). Прикладом 
можуть бути поняття “промислова й аграрна спеціалізація” регіону (між ними можливі 
перехідні форми аграрно-промислової, транспортної, рекреаційної спеціалізації 
тощо).

Рис. 1.2. Відношення між несумісними поняттями: 
супідрядності (а); протилежності (б); суперечності (в)

Серед понять, які характеризують територіально-структурні процеси, у 
відношенні протилежності перебувають “диференціювання-нівелювання”, 
“концентрація-деконцентрація”, “агломерування-дегломерування” т  ін. Формалі-
зація цього відношення така ж, як у випадку з супірядними відношеннями. 

Відношення суперечності – це відношення супідрядності, коли між поняттями 
нема проміжного поняття, а самі вони виключають одне одного, наприклад, 
“однорідний район – неоднорідний район”, “рівномірне розміщення населення –
нерівномірне населення” тощо (рис. 1.2. в).

Ці пари несумісних понять повністю вичерпують родове поняття, тобто 
множини значень предикатів цих понять не перетинаються і, будучи об’єднаними, 
утворюють універсальну множину. Наприклад, якщо        – “бути однорідним 
районом”, Мх – “бути неоднорідним районом”, Nx – “бути районом”, то в предикатній 
формі співвідношення між поняттями виглядатиме так:

де х – елемент множини районів. У теоретико-множинній формі це матиме 
такий вигляд:

HGKHKG ,
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де 

Формування суспільно-географічної термінології*1

Як формується наукова термінологія в науці взагалі і в СГ зокрема? 
Для її розвитку використовують слова з різних мов – як мертвих (латинська, 
старогрецька), так і живих. Зокрема, використовуються слова національних мов: 
західноєвропейських (переважно німецької та англійської, рідше французької); 
слов’янських – польської, російської, української, Наприклад, саме слово 
“географія” як науковий термін має старогрецьке походження: “гео” – земля, 
“графо” – писати. Однак часто в українській науці вживають його латинізований 
варіант “ґеоґрафія”. На нашу думку, слід вживати “географія”, а не “ґеоґрафія”, 
бо перший з них має грецьке походження і є історично давнішим (так, до речі, 
писав і В. Кубійович). Латинське походження має термін “комплекс”, а грецьке – 
“ойкумена” (екумена).

Приклади слів-термінів, запозичених із західноєвропейських мов: з німецької 
(до Другої світової війни німецька географія домінувала у світі) – гінтерлянд 
(укр. запліччя), штандорт (укр. місце осідку, розташування); з англійської – 
“бігейвіоризм”, “інвайронменталізм”, “поссібілізм”, та ін.; з французької – “район”.

Слід мати на увазі таке:
а) найчастіше слова-терміни, що використовуються в українській географії, 

запозичують не безпосередньо з живої національної, а з наукової мови;
б) багато термінів у німецькій, англійській чи французькій мовах мають грецьке 

чи латинське походження. Наприклад, слово-термін “район” має безпосередньо 
французьке походження (означає “промінь”, “радіус”), однак, зазначимо, що, 
відповідно, воно походить від латинського слова “regio”, що означає керувати, 
управляти. Нерідко у складних термінах використовують слова з декількох мов. 
Наприклад, у терміні “енерговиробничий цикл” вжито два терміноелементи 
грецького (“енерго”, “цикл”) і один – українського (“виробничий”) походження. У 
терміні “агропромисловий комплекс” – один терміноелетент (“агро”) – грецького, 
один (“комплекс”) – латинського й один (“промисловий”) – українського походження. 

Є ще один аспект виникнення термінів, і особливо понять СГ: їх запозичення з 
інших наук і наукових дисциплін. Виявляється, що більшість понять у СГ прийшли 
до неї із суміжних наук – економіки, соціології, демографії чи етнології. Відомий 
англійський філософ Бертран Рассел сказав, що в географії (це про географію в 

* Друкується за: Шаблій О. І. Формування суспільно-географічної термінології / О. І. Шаблій // 
Основи загальної суспільної географії: підручник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 
2003. – С. 143–144.
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цілому!) слід мати лише два поняття: “північний полюс” і “нульовий меридіан”. 
Решта будуть похідними (наприклад, “південний полюс” чи “екватор”) або 
запозиченими з інших наук. Зауважимо, що термінологічні і поняттєві запозичення 
загалом – це нормальне явище у системі розвинених наук. Наведемо декілька 
прикладів запозичень у СГ. Зокрема, запозичені терміни і поняття з економічної 
науки: праця, продуктивність праці, працересурсний потенціал, поділ, кооперація, 
інтеграція праці, засоби виробництва, предмети і знаряддя праці, виробниче, 
невиробниче, особисте споживання, продуктивні сили, виробничі відносини, 
обіг, розподіл продукту, обмін товарів, кооперація, спеціалізація, комбінування 
виробництва, вартість, капіталовкладення (інвестиції), диверсифікація 
виробництва, господарство, національний комплекс, світове господарство, 
національний ринок, світовий ринок, галузь господарства, економічний закон 
(вартості, економії часу та ін.) тощо. Останнім часом запозичено такі терміни: 
бізнес, менеджмент, маркетинг, лізинг та ін.

Терміни і поняття, запозичені в соціології: соціальна група, соціальна спільність 
(родина, виробничий колектив), територіальна спільність (соціум), суспільні 
інститути (наприклад, шлюб), клас, суспільний прошарок, страта, соціальна 
стратифікація, соціальна рухливість населення тощо.

Порівняно багато термінів і понять запозичено в демографії та етнології: 
демографічна ситуація, динаміка людності (народжуваність, смертність, природний 
приріст), механічний рух населення, вікова і статева структура населення, поселення, 
етнос, нація, плем’я та ін. Зрозуміло, що ці поняття в СГ доповнюються частково 
новим змістом, конкретизуються, набирають не стільки географічного обсягу, 
скільки змісту.

Головне поняття суспільної географії*1

Існує думка, що кожна наука має своє головне поняття. Тобто таке поняття, 
яке зв’язує в єдине ціле весь поняттєво-категоріальний апарат науки. Очевидно, 
таке поняття вже є категорією цієї науки. Наприклад, у фізиці таким поняттям є 
категорія атома, у хімії – молекули, у біології – клітини тощо.

Різні вчені по-різному підходили до визначення головного поняття СГ. Оскільки 
у минулому чітко виділявся її економічний напрямок, то найбільше думок з 
цього питання маємо серед географів-економістів або й самих економістів, які 
вважали економічну географію віткою економічної науки. Російський учений 
Г. Г. Швіттау, наприклад, вважає, що зміст економічної географії має випливати 
із поняття “світове господарство”. Він стверджує: “завданням економічної географії 

* Друкується за: Шаблій О. І. Головне поняття суспільної географії / О. І. Шаблій // Основи загальної 
суспільної географії: підручник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 145–148.
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є вивчення сучасного стану господарства народів світу або світового господарства 
(підкреслення наше. – О. Ш.) у цілому, як і по окремих господарчо-географічних 
районах. З огляду на це головним завданням економічної географії, є, по-перше, 
обґрунтування поняття світового господарства як єдиного цілого (загальна частина), 
і, по-друге, налагодження взаємовідносин між окремими господарчими районами, 
як окремими його частинами, й опис їхньої “спеціальної частини”1. Ці слова сказані 
ще у 10–20-х роках ХХ ст. Отже, тут головною категорією є світове господарство.

Деякі учені, які присвятили свої праці країнознавству, вважають головним 
поняттям СГ країну (край) або державу (між цими поняттями є відмінність, бо 
не усяка країна є у певний час державою). Існує також думка, що найважливішим 
поняттям нашої науки є категорія району (чи навіть регіону). Існує багато визначень 
цих понять. Тому зміст поняття району (і особливо регіону) неоднозначний, а отже, 
і головне поняття досить розпливчасте. Зокрема, одні вчені вважають, що районом 
є частина земної поверхні, яка відрізняється від сусідніх певними особливостями 
(зрозуміло, передусім економічними). Інші виходять з того, що район – це частина 
земної поверхні (!), де різні господарські явища пов’язані певною закономірністю. 
Ще інші, що район – це географічно цілісна частина народного господарства (!), 
яка має свою спеціалізацію тощо.

Є думки, що головним поняттям суспільної географії має бути культурний 
ландшафт, від якого один крок до поняття економічного району. Отже, поняття 
культурного ландшафту є ніби з’єднувальною ланкою між фізичною (природною) 
та економічною (суспільною) географією. Зазначимо, що ще у середині 20-х 
років ХХ ст. російський учений-географ С. В. Бернштейн-Коган головне поняття 
економічної географії пов’язував з конкретними об’єктами дослідження цієї науки, 
зокрема, економічними районами.

Тоді ж (1926) петербурзький географ-економіст Олег Константинов у праці 
“Предмет і метод економічної географії” вперше зазначив, що географічний поділ 
праці, точніше, “суспільно-географічний поділ праці й є та сфера господарчих 
відносин, що її вивчає економічна географія”. Також він писав, що “економічна 
географія вивчає господарську діяльність населення тієї чи іншої території з погляду 
суспільно-географічного поділу праці, а також природних та соціальних передумов 
цього поділу”. Можна зробити висновок, що саме суспільно-географічний поділ 
праці він вважав головним поняттям (категорією) економічної географії. Дещо 
пізніше (1929) цю категорію розкрив проф. М. Баранський (часто безпідставно 
йому приписується першість).

Головним поняттям економічної географії проф. Микола Баранський вважав 
географічний поділ праці. Він писав: “… географічний поділ праці є головним 
поняттям економічної географії; що найтісніше пов’язує її з політичною економією, 

1 Цит. за : Матвієнко-Гарнага Ф. Т. Нариси з економічної географії України / Ф. Т. Матвієнко-
Гарнага. – Харків, 1929. – С. 13.
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поняття, від якого економіко-географ не може відриватися у жодній темі, що ним 
вивчається, – будь вона “галузева” чи “районна”; історико-географічне дослідження 
господарства теж не може обійтись без нього, оскільки господарський розвиток 
будь-якої території чи у межах усього світу, усієї країни, району чи окремого 
міста – зводиться зрештою до історії розвитку географічного поділу праці”1. 
I далі: “географічний поділ праці є дуже важливим поняттям, точніше кажучи, 
цілою системою понять (виділення наше. – О. Ш.), що зв’язує і галузі, і економічні 
райони, тобто весь “інвентар” економічної географії”2.

Це цікаві думки, однак ще у 30-х роках їх аргументовано розкритикував 
український учений Ф. Т. Матвієнко-Гарнага у навчальному посібнику “Нариси 
з економічної географії України” (1929). Він наголошує на тому, що суспільний 
поділ праці навіть у його географічному вираженні є категорією економічної 
науки, бо відображає відношення між людьми у процесі виробництва. Отже, 
економічна географія вивчає суспільні відносини. А це є прерогатива економічної 
науки. Виходить, що й економічна географія є всього-на-всього галуззю економії – 
“конкретною політекономією”, як дехто висловлювався.

Критикуючи О. Константинова, Ф. Матвієнко-Гарнага писав: “щоб не 
“відірватися” від території, Константинов базується на поділі праці, що її можна 
розглядати в територіальному розрізі […]. Нам невідомо, що автор розуміє під 
поняттям “поділ праці”. Чи те, що люди роблять на певній території, тоді самий 
зміст економічної географії набуде вигляду довідника про те, що в одній країні 
люди займаються сільським господарством, в іншій добувають вугілля, а в ще 
іншій вирощують цитрини, виноград і виробляють вино тощо, чи те, в який спосіб 
конкретно провадиться принцип поділу праці, тоді він буде говорити про звичайну 
технічну, чи, нарешті, Константинов розкаже нам, які господарські наслідки має 
для певної країни принцип поділу праці”3 […]. 

Не допомагають Константинову й твердження про те, що суспільний поділ 
праці має географічні риси, бо це буде тільки словесна спроба зв’язати з територією 
те, що в своєму змісті досить невизначене”4. Це писалося наприкінці 20-х років, 
коли економічна географія лише шукала свій науковий об’єкт і визначалася 
понятійно-категоріально. Наприклад, той же Ф. Матвієнко-Гарнага тоді вважав, 
що, хоч економічна географія “вивчає факти природничого і соціального порядку, 
але підходить до них зі специфічного погляду і розглядає властивості цих фактів з 
особливим критерієм – значенням їх як витворчих чинників (підкреслення наше. – 
О. Ш.) господарства; вона є наука про господарські чинники, а не події”5. Серед 

1 Баранский Н. Н. Избранные труды / Н. Н. Баранский. – Москва, 1980. – С. 127.
2 Там само. – С. 126.
3 Матвієнко-Гарнага Ф. Т. Нариси з економічної географії України / Ф. Т. Матвієнко-Гарнага. – 

Харків, 1929. – С. 21.
4 Там само. – С. 21.
5 Там само. – С. 25.
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соціальних чинників у класифікації цього вченого територіального чи географічного 
поділу праці не було.

Уже в 60-х роках, коли інтенсивно почала розвиватися соціальна географія,  
за нею – демографія і політична географія, а тепер – ще й географія культури, 
стало зрозуміло, що категорія географічного (територіального) поділу праці є 
завузькою, щоб вважатися головним поняттям СГ. Ситуацію не рятує й те, що сам 
поділ праці (суспільний чи географічний) – це передусім відносини між людьми. 
Однак відносини між людьми бувають не лише економічними, але й соціальними, 
демографічними, духовно-культурними, політичними та ін.

Сама ж праця, як суттєва і притаманна людині особливість, вважається одним 
із багатьох видів її життєдіяльності поряд з такими її видами, як відтворювальна, 
соціоприродна, споживча й екістична. Сучасна СГ охоплює всі ці види життє-
діяльності. Налагоджувати прямий (та ще й генетичний) зв’язок між трудовою ти 
іншими видами життєдіяльності некоректно. Тому й некоректно тепер вважати 
географічний поділ праці головною категорією СГ.

Зауважимо, що усе зазначене не означає, що економічній географії слід 
відмовитися від категорії географічного поділу праці. Це поняття успішно працює 
і в геоекономічній (чи регіональній економіці) науці. З ним пов’язаний закон 
географічного (зокрема і територіального) поділу праці.

Отже, назріла проблема пошуку поняття, яке було б суттєвим для всієї СГ, у 
тому числі економічної, соціальної, політичної і демогеографії. Таким поняттям є 
категорія, що відображає предмет дослідження СГ. А оскільки предметом вивчення 
тут є геопросторова (територіальна) організація суспільства чи його окремих галузей 
(економіки, соціальної, політичної сфери, людності), то й головним поняттям 
(категорією) СГ є, на наш погляд, “геопросторова (територіальна) організація 
(ГПО) суспільства чи його окремих частин”.

Поняття території, геоторії і геокосмоторії*1

У кожній науці, зокрема і у СГ, більшість понять пов’язані між собою. Цей 
зв’язок будується на різних засадах. В одних випадках поняття пов’язані спільним 
терміном чи терміноелементом і формують поняттєво-термінологічні системи. 
В інших – зв’язок логічний. Як, наприклад, між поняттями “територіальний поділ 
праці” і “регіональна спеціалізація”. Окремий вид зв’язків між поняттями, що 
характеризують один і той же об’єкт дослідження, але з різних боків. Прикладом 
можуть бути поняття “соціальна сфера” і “демографічна сфера”. Вони відображають 

* Друкується за: Шаблій О. І. Поняттєво-термінологічна система “територія” / О. І. Шаблій // 
Основи загальної суспільної географії: підручник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 
2003. – С. 148–153 (з додатком, написаним у 2015 р.).
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один і той самий об’єкт – населення, однак “соціальна сфера” – щодо його поділу 
на суспільні (класові та ін.) групи та їхні зв’язки, а “демографічна сфера” – щодо 
кількості, динаміки і структури. Тому можна стверджувати, що усі поняття СГ 
утворюють поняттєво-категоріальну систему.

Як ми зазначали, у СГ головною є категорія територіальної (геопросторової) 
організації суспільства (ТОС або ГОС). Це поняття має у своїй основі ще 
фундаментальніше поняття території (геоторії).

Зауважимо, що термін “територія” вживається для позначення:
– земної суші (на відміну від терміна “акваторія”, яким позначають водні 

поверхні);
– частини земної суші, яка характеризується певною єдністю, зокрема 

природною чи суспільною.
У природно-географічному типі територій виділяють такі підтипи:
а) території як комплексно-природні цілісності (Поділля, Карпати, Степ);
б) території як геолого-тектонічні цілісності (Волино-Подільська височина, 

Передкарпаття);
в) території як просторово-гідрологічні цілісності (басейн ріки, басейн озера 

разом з басейнами рік, що в нього впадають);
г) території як просторово-біологічні цілісності (територія лісового масиву, 

лугові території тощо).
У природному типі територій деякі автори виділяють їхню водну складову 

і повітряний басейн. Відповідно називаючи їх акваторією та аероторією. Разом 
узяті тери-, аква- й аероторія утворюють геоторію. Ядром цих понять є територія.

Суспільно-географічний тип території має такі підтипи:
а) території як інтегроване (об’єднане) суспільне (соціально-економічне та ін.) 

ціле (територія держави разом з населенням і національним господарством);
б) території як інтегроване господарсько-економічне ціле (територія 

національного комплексу, інтегрального економічного району);
в) територія як “галузеве” (компонентне) господарсько-економічне ціле (тери- 

торія галузевого чи міжгалузевого району або зони);
г) територія як політико-адміністративне ціле (територія держави, адміністра- 

тивної області, виборчого округу);
д) територія як демоетнічне ціле (територія нації, етнографічної групи тощо). 

Деякі види зазначених територій повністю або майже повністю просторово 
збігаються. Наприклад, територія держави Великобританія майже повністю 
збігається з відповідними островами, а суспільно-географічна територія 
Українських Карпат просторово накладається на відповідну гірську (разом з 
передгір’ями) систему.

Поняття “територія” визначається як обмежена частина твердої поверхні 
Землі з властивими для неї природними й антропогенними особливостями і 
ресурсами, що характеризується протяжністю (площею) як специфічним видом 
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“просторового” ресурсу, географічним положенням та іншими ознаками, що є 
об’єктом конкретної діяльності чи дослідження1.

Існує ще правове розуміння території, близьке до поняття геоторії. Зокрема, 
державна територія визначається як “частина поверхні Землі, разом з внутрішніми 
і територіальними водами, надрами під ними й аероторією над ними, на яку 
поширюється влада певної держави”2. Сюди належать і екстериторіальні елементи: 
судна, літаки, морські кабелі поза межами власне території держави, території 
посольств, генеральних консульств, дипломатичних місій і представництв певної 
держави, на які поширюється її суверенітет.

Правове розуміння території мається на увазі і тоді, коли говоримо про 
територію міста в його адміністративних межах, територію підприємства, 
територію сільськогосподарського кооперативу тощо.

Близьким (за обсягом) до державної є поняття національної території, тобто 
тієї частини земної поверхні, яка історично суцільно заселена певним народом. 
Наприклад, українська національна територія становить 728,5 тис. км2 (за 
В. Кубійовичем), що у 1,23 раза більше від сучасної державної території. Часом 
поняття національної території вживають у значенні державної.

Зазначимо, що перед приїздом до України Папи Римського Івана Павла II (2001) 
виринуло із небуття поняття канонічної території, тобто географічного простору 
традиційного поширення певної релігії чи конфесії3.

Очевидно, можливі також інші значення терміна “територія”. Однак в усіх 
випадках він означає частину земної поверхні, зокрема суші. Часто це не просто 
суходіл, а та його частина, що освоєна і присвоєна кимсь, перебуває у володінні 
держави, народу, особи та ін.

Кожна територія, яку досліджує СГ, характеризується певними особливостями. 
Для неї характерні властивості (риси), відношення і процеси (рис. 1.3). Виділяються 
такі властивості території природні та суспільні. До природних належать:

а) природні умови;
б) природне довкілля, його якість;
в) природні ресурси, зокрема відновлювані та невідновлювані.
До суспільних належать ємність території (її здатність вміщати деяку кількість 

об’єктів певного виду – поселенських, промислових, сількогосподарських, 
рекреаційних тощо) і освоєність (ступінь залучення у суспільне виробництво й 
інтенсивність зміни природних властивостей під впливом людської діяльності), 
а також демографічні, соціальні та господарські властивості.

1 Алаев Э. Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь...– С. 50.
2 Там само. – С. 50.
3 Зокрема, Московський патріархат вважав недоцільним візит Папи Римського на православну 

“канонічну” територію. Тобто в Україну, на сході якої переважає Українська Православна Церква 
Московського патріархату.
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Серед відношень території найважливіше значення мають: просторові, 
зокрема метричні (наприклад, площа території) і топологічні (наприклад, форма, 
компактність); розташування, у тому числі політико-, економіко- і природно- 
географічне; функції: економічні, соціальні, рекреаційні, культурні та ін.

Зауважимо, що геопросторові процеси характеризують динаміку внутрішнього 
розвитку території. До них належать: диференціація (формування і розвиток окремих 
частин території), інтеграція (об’єднання цих частин у ціле), системоформування 
(виникнення територіальних суспільних – соціальних, виробничо-економічних, 
рекреаційних та інших систем).

У процесах диференціації слід зазначати, передусім, появу геопросторових 
симплексів, тобто неподільних у географічному відношенні одиниць. Ними можуть 
бути промислове, сільськогосподарське, будівельне чи транспортне підприємства, 
заклади будь-якої галузі сфери послуг. Симплекс завжди займає певне, тільки для 
нього властиве, геомісце. Своєрідними є процеси районоформування, поява на карті 
світу і розвиток країн (країноформування) і держав (державоформування).

Для процесів геопросторової інтеграції надзвичайно важлива територіальна 
агломерація. Тобто просторове зрощування декількох поселень у систему з єдиною 
інфраструктурною підсистемою, спільними проблемами розвитку і функціонування. 
Властивості та відношення території – це її географічний потенціал. Тобто 
здатність задовольняти певні потреби суспільства. А процеси, охоплюючи і такий 
вид відношень, як функції; – це її геопросторова організація. Іншими словами, 
потенціал території – це її природні та суспільні властивості, просторові й позиційні 
відношення. А геопросторова організація – це  процеси внутрішнього поділу, 
об’єднання і системоформування, виконання її внутрішніх і зовнішніх функцій. 
Похідний від слова “територія” термін “територіальний” у СГ вживається: 

а) для позначення всього, що пов’язане з конкретною територією (наприклад, 
територіальне поширення певного явища);

б) як синонім до терміна і поняття “просторовий”, “геопросторовій” (але, по 
суті, “просторовий” і “геопросторовій” є за обсягом ширшими);

в) як синонім до терміна і поняття “регіональний” (регіональна або 
територіальна політика);

г) як протилежність до “галузевого”, “компонентного” (територіальна 
структура господарства на відміну від компонентно-галузевої).

З терміном “територіальний” пов’язана ціла низка інших термінів, які разом 
формують ПТС. Серед елементів цієї ПТС виділимо такі: територіальна організація, 
територіальна система, територіальна структура, територіальна диференціація, 
територіальна інтеграція, територіальне поєднання, територіальний комплекс, 
територіальний синтез, територіальні пропорції (диспропорції), територіальні 
процеси, територіальні зв’язки та ін. Отже, термін, поняття і категорія “території”, 
“територіального”, “територіальності” у СГ мають велику сферу застосування, що 
прямо випливає з головної її категорії ТОС.
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У 1983 р. московський учений Е. Б. Алаєв увів у географічну літературу термін 
геоторія. Геоторія – це сукупна і взаємо проникаюча єдність власне території 
(суші з її біологічним, включаючи людину), водних просторів і об’єктів гідросфери 
(разом з біотою в ній і морським дном та повітряним простором. Таким чином у 
геопростір було впроваджено трьохвимірність.

Геоторія1 як просторова єдність трьох оболонок Землі – твердої, рідинної 
(водної), газової (повітряної) з їх біологічним і людським (включаючи техносферу) 
наповненням – це, іншими словами, географічна оболонка в усіх її конкретних 
геопросторових формах. Наприклад, геоторія держави, населеного пункту (міста, 
села), соціально-економічного чи суспільно-географічного регіону тощо. Але в наш 
час цього вже замало. Людина вийшла у космос, особливо ближній. Тому зараз слід 
говорити і досліджувати геокосмоторію (ГКТ).

Геокосмоторія, на наш погляд, – це геоторія разом з частиною ближнього 
космосу, який визначається межами поширення геокосмотехносфери як головної 
частини ноосфери. Похідним терміном від ГКТ є термін геокосмоторіальний. Він 
стосується усіх речей (предметів), явищ і процесів, властивостей і відношень, які 
мають місце на земній поверхні і під нею до глибини 10–12 км, над цією поверхнею – 
у повітрі і ближньому космосі. Це передовсім трьохвимірний простір з добре 
вираженою вертикальною складовою. Початковою площиною (а також лінією і навіть 
“точкою” відліку) тут є площина, лінія чи “точка” Земної поверхні. Таким чином, 
настав час вводити у суспільну географію новий термін і поняття геокосмоторіальна 
організація суспільства і поняттєво-термінологічну систему, пов’язану з ним: 
геокосмоторіальні предмети (речі), властивості, процеси, структури та ін. аналогічно 
з відповідними геоторіальними і територіальними характеристиками.

2. Закони і закономірності

Система законів і закономірностей*2

Формальне й неформальне розуміння закону. Кожна наука, якщо вона справді 
є такою, має свої закони і закономірності. Вони є результатом довготривалого 
розвитку науки, належать до її змісту і становлять основу її теоретичного багажу. 

1 Це частина додана до тексту 7.06.2015 р. (О. Ш.).
* Друкується за: Шаблій О. І. Поняття закону і закономірності науки. Система суспільно-географічних 

законів / О. І. Шаблій // Основи загальної суспільної географії: підручник. – Львів : Видавн. центр 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 218–226.
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Закони відображають найсуттєвіші зв’язки явищ і процесів, головні особливості 
розвитку, структури і функціонування тих об’єктів, які досліджує певна наука чи 
наукова дисципліна. Оскільки СГ вивчає передусім геопросторову (територіальну) 
організацію суспільства чи його складових частин, то її закони – це закони цієї 
організації.

Термін закон у науці вживається для позначення різних понять. Насамперед для 
позначення відповідного поняття як правової категорії. У цьому розумінні закон – 
це обов’язкова норма поведінки, дії чи функціонування людини-громадянина, 
соціальної групи людей тощо, одним словом, фізичних чи юридичних осіб у 
суспільстві. Наприклад, Конституція України як її основний закон, Закон про 
політичні партії, про охорону довкілля тощо. Це так зване формальне розуміння 
закону.

Інше розуміння закону – неформальне. Таке трактування відрізняється від 
правового тим, що у цьому значенні зміст закону не зобов’язує людей (їхні 
групи, спільноти тощо), однак він впливає на їхню поведінку як своєрідна норма. 
Наприклад, неформальний закон Джексона: як тільки ідея стає зрозумілою, її час 
змінювати. Або так званий “принцип Пітера”: кожен службовець просувається по 
ієрархічних сходинках доти, поки не досягне рівня своєї некомпетентності”1.

Існує ще третє розуміння закону. Це поняття наукового закону. В цьому значенні 
закон – це відображення з допомогою понять і категорій суттєвих і необхідних 
зв’язків, що існують у навколишній дійсності і у мисленні. Наприклад, закон Ома у 
фізиці, закон вартості в економічній науці, закон виключеного третього у формальній 
чи заперечення заперечення – у діалектичній логіці та ін.

Зміст закону може виражатися вербально (з допомогою розповідних речень) 
або знаково (за допомогою, наприклад, мови математики, формально). Наприклад, 
закон тяжіння двох тіл (F) формально виражається так:

де М1, М2 – маси тіл, R – відстань між тілами, G – гравітаційна константа 
(6,67·10-11). Вербально він озвучується так: тяжіння двох тіл прямо пропорційне 
добутку їхніх мас і обернено пропорційне квадрату відстані між ними з поправкою 
на коефіцієнт гравітації, який є дробовим числом, меншим від одиниці (точніше – 
близьким до нуля).

Класифікація законів науки. Залежно від широти охоплення реальності усі 
закони поділяються на часткові, загальні і всезагальні, перший вид класифікації 
законів. Часткові закони діють у певній науці чи науковій дисципліні (наприклад, 
в економічній географії – закон територіального поділу праці). Загальні закони 
(застосовуються, відкриваються) у декількох науках, що мають спільне походження 

1 Ковба Л. Жертви неформальних законів / Л. Ковба // Час. – 1997. – 5–11 черв.
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або спільний загальний об’єкт дослідження. Це найчастіше загальні закони природи 
(наприклад, закон збереження енергії) чи суспільства. Нарешті, всезагальні закони 
застосовуються в усіх науках, хоч можуть бути відкриті в одній з них. Наприклад, 
закони тої ж таки формальної чи діалектичної логіки. Проте не лише вони, 
наприклад, всезагальними є закони диференціації та інтеґрації.

Другим видом класифікації законів є поділ їх на дві групи: часові і 
просторові. Часові закони відображають суттєвий зв’язок явищ і процесів, які 
виділяються одні стосовно інших як причина і наслідок з явно вираженою часовою 
послідовністю. А просторові закони відображають такі зв’язки, як відношення 
взаєморозташування, співіснування явищ, предметів і процесів. Часом такі закони 
ще називають структурними. До структурних, зокрема, належать більшість законів 
і закономірностей СГ. Хоч, якщо брати до уваги, що вона досліджує не лише 
просторові відношення, але й розвиток і функціонування територіальних систем, 
то було би точнішим називати закони СГ просторово-часовими.

Третій вид класифікації законів – їх поділ на динамічні і статичні. Динамічні 
закони відображають зв’язок між станами об’єкта або між явищами, предметами 
і процесами однозначно. Відповідно, статистичні закони відображають суттєві  
і необхідні статистичні зв’язки і відношення. Зауважимо, що статистичні зв’язки 
являють собою певну повторюваність, регулярність у “поведінці” групи однорідних 
явищ чи процесів. Статистичні зв’язки виявляються лише тоді, коли одиничні 
явища, які утворюють певну сукупність (наприклад, населення міста), відбуваються 
незалежно одне від одного, випадково стосовно сукупності як цілого.

Для СГ, яка трактує різноманітність явищ певної території, їхню просторову 
організацію як випадковість, характерні головно статистичні закони і закономірності. 
Прикладом може бути так званий закон Кларка, який розкриває залежність щільності 
населення міста від відстані від його (міста) центру. Це стосується і закону Ціпфа.

З огляду на це слід виділити три особливих групи статистичних законів. 
Перша група – це закони, які характеризують усю досліджувану сукупність і не 

можуть застосовуватися до її окремих елементів. Друга група характеризує деяке 
статистично середнє (найбільш ймовірне) значення окремих елементів сукупності. 
Нарешті, третя група статистичних законів описує досліджувану сукупність у 
цілому; і такі закони можуть відображати окремі її елементи з певною ймовірністю.

Четвертий вид класифікації законів і закономірностей загалом – це їх поділ на 
емпіричні й теоретичні, залежно від способу їх обґрунтування.

Емпіричні закони – такі, що обґрунтовуються на підставі даних спостереження, 
експерименту, в тому числі з моделями. Відповідно теоретичні закони обґрунто- 
вуються з допомогою процедур узагальнення, ідеалізації, впровадження у 
науковий обіг теоретичних конструктів1. Закон територіального поділу праці є 

1 Прикладом теоретичного конструкта є поняття географічного поля, а прикладом ідеального 
об’єкта – поняття абстрактного міста.
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типовим теоретичним законом, бо він виділяється із поняття праці загалом, її 
суспільного поділу, категорій територіального зосередження людської діяльності 
і геопросторових зв’язків.

Унаслідок узагальнення емпіричних законів можна дійти до формулювання 
теоретичних. І навпаки. З фундаментальних теоретичних законів нерідко виводять 
більш часткові емпіричні закони. Зазначимо, що часткові емпіричні закони, що є 
лише однією із сторін чи особливою формою прояву фундаментальних законів, 
часом називають закономірностями. Наприклад, коли говорять про економіко- 
географічний закон інтеграції праці (як і закон поділу праці, він є теоретичним), то 
закон територіальної комплексності є його частковою формою прояву. Як такий, що 
відображає лише одну із сторін інтеграції праці, його можна трактувати у вигляді 
закономірності. Першу спробу розрізняти закони і закономірності таким способом 
ми зробили у 1984 р.1 Однак це стосувалося головно законів і закономірностей 
економічної географії у їхньому зв’язку із законами політичної економії. Ця спроба 
розкрила не лише субординацію, але й координацію законів (закономірностей) 
певного рівня.

Підходи до систематизації законів і закономірностей. Поняття закону – 
категорія філософської науки. Однією з головних є проблема існування законів. Одні 
філософські напрямки і системи заперечують функціонування у реальній дійсності, 
інші стверджують про їхнє об’єктивне існування. Наприклад, матеріалістичні 
філософські вчення, зокрема так званий діалектичний матеріалізм визнав існування 
об’єктивних законів природи і суспільства. Закони природи і суспільства існують 
нібито незалежно від волі і свідомості окремої людини чи груп людей. А закони 
мислення, як і наукові закони, відображають об’єктивні зв’язки. Вони об’єктивні за 
змістом і суб’єктивні за формою. Завдання науки – відкрити ці об’єктивні закони, 
правильно їх сформулювати. Функції таких законів пояснювальні і прогностичні. 
Філософський позитивізм (і неопозитивізм) заперечує існування об’єктивних законів. 
Він вважає, що закон – це лише суб’єктивні способи упорядкування емпіричної 
інформації. У 60–70-х роках велася дискусія, чи загалом існують географічні, зокрема 
суспільно- (тоді економіко-) географічної науки. Наприклад, колишній Президент 
Географічного товариства СРСР С. Калєснік “вивів” 24 географічних закономірності 
Землі, а його опонент, московський професор Давид Арманд, у буквальному значенні 
слова, розтрощив кожну з них у книзі “Учение о ландшафте”. Арманд доводив, що у 
географії законів (закономірностей) нема і бути не може. Мовляв, є закони природи – 
фізичні, хімічні, біологічні тощо і їхня взаємодія на земній поверхні (у географічній 
оболонці) призводить до виникнення, розвитку і функціонування явищ, процесів і 
територіальних систем. Але цим самим географія, принаймні фізична, позбавлялась 
статусу науки (бо що ж то за наука, яка не має своїх законів?).

1 Территориально-производственные комплексы (методология, теория, методы) / под ред. 
А. Т. Ващенко. – Львов, 1984. – С. 17–27.
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Певні аналогії, хоч не в такій гострій формі траплялися і в економічній географії. 
Деякі вчені, особливо ті, які відносили економічну географію до економічних, а не 
географічних наук, стверджували, що в ній слід повністю обійтися економічними 
законами. З допомогою економічних законів можна пояснити розміщення 
господарства на території країн чи навіть у світовому масштабі. У ліпшому 
випадку, економіко-географічні закони розглядалися як форми вияву просторової 
дії економічних. Зокрема, це стосувалося закону вартості, неухильного зростання 
продуктивності суспільної праці тощо.

Більшість учених-географів стверджують про існування географічних, зокрема 
суспільно-географічних законів. Наприклад, естонська вчена, професор Селма 
Ниммик зазначає, що: “… географічні закони як такі – це закони формулювання  
і переформування географічних відносин та їхніх систем (мереж географічних 
відносин) під час географічних процесів і внаслідок їхньої дії”1. І додає: “географічні 
закони (закономірності) – це закони функціонування і розвитку структури 
географічного простору”2. І далі: “географічні закони, структура географічного 
простору і географічні процеси найтісніше діалектично пов’язані між собою. 
Географічні закони – закони, що визначають перебіг географічних процесів, 
які відбуваються у географічному просторі”3. Тут ще С. Ниммик зауважує, 
що поскільки географічні закономірності – це загальні закони формування 
географічних відносин та їхніх систем, найважливішим завданням географії слід 
вважати вивчення саме географічних відносин та їхніх систем.

Зауважимо, що вивчення географічних відносин та їхніх систем є дуже 
важливою методологічною настановою щодо обґрунтування географічних законів. 
Отже, треба передусім вивчити географічні відносини, тобто геопросторові 
зв’язки. Селма Ниммик вважає основним економіко-географічним законом процес 
суспільно-географічного системоформування4. Вона виділяє, такі, так звані 
особливі, закони:

– просторової концентрації і комплексоформування продуктивних сил;
– просторової інтеграції і диференціації.
У суспільній, особливо економічній, географії проблему законів вивчали багато 

вчених. Серед них насамперед слід назвати з російських: Е. Алаєва, Н. Агафонова, 
Є. Аніміцу, Н. Лавріщева та інших в контексті розміщення “соціалістичного” 
виробництва; з українських – М. Паламарчука, М. Пістуна, О. Шаблія та ін. 
Зокрема, акад. М. Паламарчук, проф. М. Пістун і проф. О. Шаблій у статті “Про 
економіко-географічні закони” називають і обґрунтовують такі закони:

– пропорційного розвитку компонентів економіко-географічного комплексу, 
що забезпечує найраціональніший (при певному розвитку продуктивних сил і 

1 Мерсеmе У. Основы теории географии / У. Мерсете, С. Ныммик. – М., 1984. – С. 92.
2 Там само. – С. 92.
3 Там само. – С. 93.
4 Там само. – С. 201.
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науково-технічного прогресу) обмін енергією, речовиною та інформацією у будь- 
якому місці території;

– раціональних територіальних зв’язків (чи економіко-географічного тяжіння), 
який відображає динамічний процес відбору вигідних просторових “агентів” цього 
тяжіння (технологічних ланок, джерел сировини, палива, енергії, трудових ресурсів, 
пунктів збуту продукції, місць прикладання праці і проживання, пунктів одержання 
послуг та ін.);

– територіальної концентрації продуктивних сил – вибір найважливіших 
місць (передусім населених) для комбінування, кооперування та аґломерування 
усіх видів виробничої і невиробничої діяльності населення з метою підвищення 
продуктивності праці, поліпшення умов життя і охорони довкілля;

– територіальної диференціації продуктивних сил, що виявляється у 
спеціалізації, яка зумовлює вибір на господарсько освоєній території місць (пунктів) 
підвищеного й економічно вигідного рівнів концентрації певного виду людської 
діяльності, виходячи з особливостей поєднання природних умов і ресурсів, а також 
соціально-економічних чинників;

– територіальної комплексності продуктивних сил, який забезпечує не лише 
взаємозв’язок розселення з розміщенням виробничих підприємств, закладів сфери 
послуг та інфраструктури, але й створення раціональних технолого-економічних 
ланок у народному господарстві, що формуються на основі комбінування, 
кооперування і спеціалізації трудової діяльності.

Наступного, 1981-го року, ми дійшли висновку, що закони, відкриті в економічній 
географії, утворюють систему. Це було передусім пов’язано з тим, що до того часу 
вчені не так відкрили, як наплодили багато законів і закономірностей, виникла 
плутанина законів і принципів (часто вони ототожнювалися). Ця проблема була 
дуже заідеологізована (виділення законів капіталістичних і соціалістичних) та ін. 
В економічній географії з’явилися “законотворці-графомани”, які деякі філософські 
істини (наприклад, єдності простору і часу) подавали у модифікованій формі за 
“відкритий” ними закон.

Як вже зазначали, у нашій праці “Модель законів територіальної організації 
суспільства”1 економіко-географічні закони розглядаємо в контексті економічних 
законів – вартості, неухильного розвитку продуктивності суспільної праці, 
економії часу. Зауважимо, що це була перша спроба взаємної субординації 
законів і закономірностей та координації багатьох з них на різних ієрархічних 
рівнях. Наприклад, серед чотирьох законів – територіального поділу праці, 
територіальної спеціалізації, територіальної інтеграції праці і територіального 
комплексоформування – два (територіального поділу праці і територіальної 

1 Шаблий О. И. Модель законов територриальной организации производства / О. И. Шаблий // 
Моделирование территориально-производственных комплексов (методология, теория, метод). – 
Львів: Вища школа, 1981. – С. 17–27.



Закони і закономірності 325

спеціалізації) перебували у субординації (закон територіальної спеціалізації 
стоїть на нижчому рівні і є формою прояву закону територіального поділу праці). 
Аналогічна картина і з законами територіальної інтеграції праці і територіального 
комплексоформування. Зате координовані закони територіального поділу праці 
та територіальної інтеграції праці та, відповідно, територіальної спеціалізації і 
територіального комплексоформування.

Ця схема, на жаль, не була позбавлена двох недоліків: на чолі системи стояв 
так званий основний закон суспільно-економічної формації; це були головно закони 
економічної географії, хоч у 80-х роках вже інтенсивно розвивалася соціальна 
географія (зокрема, географія сфери послуг) і демогеографія. Необхідні були 
пошуки законів цих двох складових суспільної чи, як тоді говорили, соціально- 
економічної географії.

Типізація законів суспільної географії. У наступні роки ми обґрунтували нову 
систему законів СГ. Ця система базується на ідеї існування декількох типів законів 
геопросторової організації суспільства. В основі кожного типу є тип геопросторових 
відносин (зв’язків) між явищами, предметами і процесами. Виділяємо такі типи 
законів: генетичні, структурні, відповідності, функціональні.

Генетичні закони відображають зв’язки між чинниками геопросторової 
організації суспільства і самою цією організацією. Закони структури відображають 
необхідні і всезагальні зв’язки економічних, соціальних, демографічних та інших 
просторових відмін. Відповідно, закони відповідності можна вважати окремим 
класом двох попередніх, коли, наприклад, територіальна організація і розміщення 
господарства так чи інакше корелюється з розміщенням чинників, які цю організацію 
визначають; або коли геопросторова структура системи розселення певної території 
корелюється зі структурою господарської системи цієї ж території. Нарешті, 
функціональні закони відображають суттєву взаємодію між входами і виходами 
територіальних систем, між окремими її компонентами, між геопросторовими 
структурами у процесі зміни їхніх станів.

Розглянемо коротко кожний тип із зазначених законів.

Закон геопросторової диференціації1

Сутність генетичних законів*. Цей тип законів найбільше вивчений. Він 
характерний передусім економічній географії, бо донедавна вона відігравала 
домінуючу роль у системі СГ. Як зазначалося, ці закони відображають суттєві     
і необхідні зв’язки між регіональними чинниками геопросторової організації 
суспільства, особливо господарства (його виробничої сфери), і самою цією 

* Друкується за: Шаблій О. І. Сутність генетичних законів / О. І. Шаблій // Основи загальної 
суспільної географії: підручник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 226–229.
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організацією. Проф. Енрід Алаєв з цього приводу пише: “Закономірності розміщення 
продуктивних сил – це найзагальніші об’єктивні причинно-наслідкові відношення 
між територією (територіальними ресурсами) і суспільним виробництвом, які 
визначають розвиток суспільного виробництва у просторовому аспекті”1. Якщо 
поняття “територія” розшифрувати, замінивши його на “чинники геопросторової 
організації”, то між нашим і алаєвським розумінням цих законів нема суттєвої 
відмінності. Ми їх назвали “генетичні”, оскільки в кожному з них суттєвими є 
зв’язки і взаємодія між породжувальними геопросторову організацію чинниками 
і територіальними результатами їхнього впливу.

Серед генетичних законів економічної географії виділяються два найважливіші: 
закон географічного поділу праці і закон географічного об’єднання (інтеграції) праці. 
Це два різних, але взаємокоординованих закони хоч би тому, що не всякий поділ 
(у тому числі територіальний) призводить до інтеграції (зокрема територіальної). 
Прикладів дуже багато.

Відповідно, закон географічного поділу праці найліпше виявляється 
через закономірність територіальної (внутрішньодержавної) та міжнародної 
(міждержавної) спеціалізації. А закон географічної інтеграції праці – через 
закономірність локальної, регіональної, загальнодержавної і міжнаціональної 
комплексності. Зауважимо, що закономірність міжнаціональної комплексності є 
однією з найважливіших форм інтеграції на різних геопросторових рівнях.

Процес обґрунтування наукового закону і його впровадження у науку як 
евристичного засобу називається номологізацією. Вона передбачає розкриття умов 
прояву дії закону, його понятійно-категоріального контексту, зв’язків і місця у 
понятійно-термінологічній системі (системах). Що стосується законів ГПП і ПП, 
то цей процес схематично виглядає так (рис. 2.2).

Тут, зокрема, показано взаємовідношення територіальних “чинників”, 
“процесів”, “законів”, “закономірностей” (генетичних) і “форм геопросторової 
організації”. У цьому складному ланцюгу на початку стоять “чинники”, а вкінці – 
“форми геопросторовї організації”. Отже, чинники і закони (закономірності) 
становлять логічну основу виникнення (генези) конкретних форм геопросторової 
організації суспільства. Тому вони, особливо закони (закономірності), є визначальним 
логічним засобом пояснення і прогнозування перспективного розвитку форм 
геопросторової організації суспільства (у нашому випадку – господарства).

Які найважливіші чинники впливають на геопросторові процеси, що зумовлює 
дію зазначених вище законів і закономірностей територіальної організації суспільства, 
зокрема його виробничої сфери і сфери послуг? Це відмінність від місця до місця 
природно-географічного чинника, зокрема геопросторове розміщення і розподіл 
природно-ресурсного потенціалу. У цьому контексті в останні десятиріччя головну 
роль починає відігравати екологічний чинник, і особливо екологічні обмеження 

1 Алаев Э. Б. Социально-экономическая география... – С. 246.
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(заборони). Залишається в дії традиційний демографічний чинник, зокрема 
працересурсний, і у зв’язку з ним – чинник соціальний (геопросторові відмінності у 
соціально-класовій структурі населення, рівні прибутків, розподілі багатства, рівні 
життя тощо). В умовах економічної кризи не втратив свого значення такий чинник, 
як вже існуюча, історично сформована геоnросторова організація виробництва. 
Нарешті, чинник регіональної дії – це географічне, особливо економіко-географічне 
(в тому числі транспортно-географічне і сусідське) положення території.

У процесі обґрунтування і пояснення генетичних законів слід ураховувати 
сукупну дію чинників, а також чинники, які не мають чітко вираженого регіонального 
характеру (чинник НТП, часу тощо). Серед процесів, які зумовлені дією зазначених 
чинників і які призводять до виникнення стабільних і необхідних зв’язків у вигляді 
законів, виділимо два: геопросторову диференціацію та інтеграцію.

Закон географічного поділу праці (ГПП)*1 – це суттєві зв’язки процесу 
зосередження господарства у місцях, де для цього існують найсприятливіші 
природні і суспільні передумови, а також обміну результатами зосереджених 
видів людської діяльності між окремими територіями. У знаково-математичній 
формі цей закон має такий вигляд:

С1 + Т1-2 < С2

де С1 і С2 – вартість виробництва одиниці продукції відповідно на першій 
і  другій території, T1-2 – вартість транспортування одиниці продукції з першої 
території до другої.

В основі закону ГПП лежить більш фундаментальний закон вартості. Іншими 
словами, ГПП з необхідністю буде існувати, якщо вартість виробництва одиниці 
продукції однієї території і її транспортування в іншу територію буде меншим, 
аніж вартість її виробництва у іншій, у яку транспортують продукцію території.

Цей закон діє не лише у сфері виробництва, але й у сфері послуг. Однак у 
цьому випадку “продукт” сфери послуг виробляється і споживається одночасно. 
Тому транспортні витрати лягають на самого споживача, який їх покриває, 
переїжджаючи до місця “виготовлення” послуг. Наприклад, Карпати в Україні 
спеціалізуються на “виробництві” рекреаційних послуг і саме цією сферою 
діяльності виступають у географічному поділі праці.

Закон ГПП діє у різних геопросторових масштабах. Передусім існує 
міжнародний (міждержавний, міжнаціональний) і внутрішньодержавний поділ 
праці. Внутрішньодержавний поділ ще називають територіальним поділом праці 
(ТПП). Територіальний поділ праці – це категорія і закон, які найповніше вивчені 
в економічній географії. Проф. Ніколай Баранський навіть вважав цю категорію 
найважливішою у цій науці.

* Друкується за: Шаблій О. І. Закон географічного поділу праці / О. І. Шаблій // Основи загальної 
суспільної географії: підручник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 229–231.
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Ю. Саушкін виділяє такі види ТПП:
– генеральний (всезагальний), який виникає і здійснюється між економічно 

цілісними територіями (країнами й економічними районами). У випадку 
генерального поділу праці розглядаються взаємовідносини районів країни в цілому, 
у всій складності переплетень економічних зв’язків між ними;

– між окремими центрами (промисловими вузлами, великими містами). У 
цьому випадку можна не брати до уваги поділ праці на територіях, що знаходяться 
між ними, і ці центри виділяються з цілісної “тканини” економічних районів;

– який виникає в тому чи іншому просторовому “полі” навколо економічного 
центру (міста, комбінату, великого машинобудівного заводу). “Поля”, на яких 
розкидані ті чи інші пункти, що тяжіють до певного центру, можуть перехрещуватись, 
не збігаючись з економічними районами. Наприклад, “поля”, які виникають навколо 
великих автомобільних заводів з пунктами, де розміщені заводи подетальної 
спеціалізації, які кооперуються з ними;

– постадійний, у цьому випадку стадії того чи іншого єдиного просторового 
процесу (виловлювання риби → первинна обробка риби → консервування риби; 
заготівля деревини → лісопильне виробництво → деревообробка → меблева 
промисловість) є територіально роз’єднаними і розташовані в різних пунктах чи 
місцевостях;

– фазовий територіальний поділ праці, полягає в тому, що одна і та ж 
продукція (наприклад, фрукти) надходить у центри споживання протягом року    
з різних місць. Відповідно до періодів року місця збору фруктів зміщуються із 
теплих районів у холодніші, де вони дозрівають значно пізніше. Таке просторове 
суміщення фаз виробництва товарної продукції, при відносній стабільності центрів 
і районів споживання, отримало назву “географічні конвеєри”;

– епізодичний поділ праці, коли країни вирішили помінятись будь-якими 
товарами з певних політичних чи економічних міркувань, хоча це і не відповідає 
традиціям, необхідності і т. д.1

Ці види територіального поділу праці не відокремлені, а тісно пов’язані 
між собою. В реальній дійсності вони виступають як геопросторовий процес, 
зумовлений різним регіональними, локальними чи загальнодержавними чинниками 
під впливом головних економічних законів, зокрема закону вартості.

Закономірність геопросторової спеціалізації*.2 Найповніше ТПП виявляється 
через спеціалізацію території регіону, (субрегіону), зони. Спеціалізація – це 
економічна орієнтація території на виготовлення продукції і надання послуг як 
для внутрішнього, так і, особливо, зовнішнього щодо певної території споживання.

1 Саушкин Ю. Г. Экономическая география : история, теория, методы, практика / Г.  Ю. Саушкин. – 
Москва, 1973. – С. 361–362.

* Друкується за: Шаблій О. І. Закономірність геопросторової спеціалізації / О. І. Шаблій // Основи 
загальної суспільної географії: підручник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 
С. 231– 232.
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Це так зване “вивізне” розуміння спеціалізації. Часто під нею розуміють і просте 
великомасштабне зосередження деякого виду людської діяльності на певній території 
незалежно від того, вивозиться чи не вивозиться продукція за межі території.

Тому нерідко саму спеціалізацію визначають за допомогою показника індексу 
локалізації, який є відношенням частки певного виробництва регіону у його 
суперсистемі до частин цього регіону у його суперсистемі за якимсь загальним 
показником (частки площі чи населення). Наприклад, питома вага однієї з областей 
в Україні становить 5% за виробництвом продукції машинобудування, а за 
населенням – 4%. Тоді індекс локалізації машинобудування дорівнюватиме 1,25% 
(5 : 4 = 1,25). Отже, ця область спеціалізується на машинобудівній галузі.

Реальна спеціалізація території – важливий евристичним засіб підтвердженням 
дії закономірності територіальної спеціалізації (ЗТС), яка є найважливішою формою 
прояву закону територіального поділу праці. Однак, якщо спеціалізація території 
створюється штучно з порушенням закону вартості (що часто простежувалось у 
тоталітарному СРСР, коли, наприклад, цукробурякову спеціалізацію насаджували 
на Поліссі, де для цього несприятливі природні передумови), то цим порушується 
і ЗТС, що має негативні соціальні та економічні наслідки. Для підтримання таких 
економічно депресивних і соціально напружених регіонів держава змушена виділяти 
кошти для покриття збитків з інших регіонів (а, отже, платників податків).

У радянській економіко-географічній та економічній літературі стверджувалося, 
що спеціалізація є основою формування економічних макрорегіонів, а вони, завдяки 
їй, виступають у територіальному поділі праці. Ця думка була б слушною, якби не 
стверджувалося, що сама спеціалізація регіону формується не спонтанно, виходячи 
з його інтересів, на підставі закону ГПП, а задається “планово” зверху, по суті, 
адміністративно.

Закон ГПП і закономірність територіальної спеціалізації, поряд із іншими 
законами і закономірностями, є основою виникнення і функціонування терито-
ріальних господарських відмінностей різних типів (галузевих, міжгалузевих, 
інтегральних) і масштабів (локальних, регіональних, а у випадку міжнародного 
поділу праці – і загальнодержавних). Серед локальних можна назвати економічний 
(господарський) вузол та мікрорайон, серед регіональних – субрайон, район (чи 
мезо- і макрорайон), економічна (господарська) зона. Міжнародний поділ праці, як 
один з генетичних законів, сприяє формуванню мережі господарсько-економічних 
відмінностей держав чи країн.
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Закон геопросторової інтеграції*1

Закон географічного об’єднання (інтеграції) праці (ГОП або ГІП) – це 
відображення у термінах і поняттях науки суттєвих, необхідних і всезагальних 
зв’язків між чинниками (переважно просторово-локалізованими) та формуванням і 
розвитком геоnросторових утворень (єдностей). Цими єдностями є геопросторові 
системи різного типу (галузеві, міжгалузеві, інтегрально-господарські) та різного 
масштабу (локальні – господарських вузлів і мікрорегіонів, регіональних – мезо- і 
макрорегіонів та зон, країнні, навіть світогосподарські). (Про поняття і закон ГІП 
ми писали ще у 1985 p.)1.2

Геопросторову інтеграцію слід розуміти ширше, ніж у економічному, тобто 
господарському значенні. Геопросторові єдності формуються не лише на основі 
поділу праці. Вони є у демографічній (наприклад, це “нації”, де об’єднавчим 
фактором є не поділ чи інтеграція праці, а спільність мови, культури й історичної 
долі населення певної території), соціальній, релігійній чи політичній сферах.

Тому, коли говоримо про ГІП, то маємо на увазі поняття і закон, які відображають 
реальні процеси дедалі тіснішої виробничо-економічної і соціально-обслуговуючої 
зв’язаності окремих геомісць, точніше зв’язаності їхніх функцій. Поділ праці є 
важливою історико-генетичною передумовою його інтеграції, Однак і реальна 
інтеграція теж стає важливим чинником її поділу, в тому числі географічного.

Суттєвою передумовою, що впливає на інтеграційні процеси (концентрацію, 
стягування, агломерацію), є просторовий розрив між чинниками чи їх просторове 
зосередження, просторова гравітація виробництва до джерел сировини, палива- 
енергії, трудових ресурсів чи споживача (до гравітації трудових ресурсів чи 
споживача належить і гравітація сфери послуг).

На наш погляд, інтеграцію праці слід розглядати в двох аспектах: як 
компонентно-системний і як територіально-системний процеси. Приклади 
компонентно-системного процесу – концентрація, комбінування і кооперування 
виробництва, формування енерговиробничих циклів, міжгалузевих комплексів. 
Унаслідок територіально-системного процесу зростає просторова цілісність 
геопросторових утворень. Це виявляється у їхніх формах:

– прогресуючої систематизації (зростання внутрішньої зв’язаності, усклад- 
нення структури підсистем та ін.);

– прогресуючої централізації, тобто виділення і посилення просторових 
інтеграторів – ядер, ліній, смуг, а у загальному – каркасу геопросторової інтеграції. 

* Друкується за: Шаблій О. І. Закон географічного об’єднання (інтеґрації) праці / О. І. Шаблій // 
Основи загальної суспільної географії: підручник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2003. – С. 232–234.

1 Шаблuй О. И. О территориальной интеграции труда / О. И. Шаблий // Современные проблемы 
географии. – Пермь, 1985. – С. 12–13.
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В окремі періоди розвитку суспільства (війни, кризи, депресії тощо) можливі 
протилежні до зазначених сприятливі процеси дисиміляції і децентралізації, тобто 
діють зворотні до інтеграції тенденції. Однак ці тенденції, як і процеси, тимчасові. 
Хоча існує один дезінтеграційний процес, який виникає як заперечення надмірної 
територіальної концентрації. Це процес деґломерації – коли міська агломерація 
(надзвичайне і великомасштабне зосередження міського населення на порівняно 
невеликій території) досягає певної величини. Наприклад, найбільші американські 
міста, що мають понад 3–5 млн жителів, вже декілька десятиліть втрачають 
населення. Люди, зазвичай, переселяються у приміські зони, хоч не перестають 
працювати у місті. Створюється оригінальна приміська урбанізована “лісова 
цивілізація” (не сільська!), бо садиби мешканців тут розміщені у лісових масивах. 
Повна автомобілізація дає змогу виявитися агломерації лише у денний період (на 
нічний час населення, яке працює перебирається у приміську “лісову” зону).

Залежно від характеру й інтенсивності зв’язків слід виділяти три головні 
ступені інтеграції:

– початковий, коли між агентами інтеграції нав’язуються прямі, але спорадичні 
і, зазвичай, односторонні зв’язки;

– проміжний, коли між агентами інтеграції налагоджуються ресурсні прямі 
і зворотні зв’язки;

– найвищий, коли відбувається організаційно-управлінське злиття агентів 
інтеграції, Прикладом найвищого ступеня інтеграції є держава як політичний 
організм. Національний господарський комплекс має спільне управління лише у 
тоталітарних країнах. У демократичних державах важливі регулярно-управлінські 
функції виконує загальнодержавний бюджет, який затверджуються, як правовий 
закон найвищими органами її влади.

Закон ГІП є суттєвою основою формування просторових спільностей (єдностей, 
утворень, систем) різного виду, типу і масштабу. Такі реальні географічні утворення, 
як соціально-економічний, господарський і, особливо, виробничий комплекси 
країни, економічного району, промислової чи міської агломерації навіть окремого 
населеного пункту є результатом дії не лише ГПП, але й ГІП. Міжнародний поділ 
праці та її інтеграція у світовому масштабі привели до виникнення такого феномена, 
як світове господарство.

Закономірність геопросторової комплексності*.1 Подібно до того, як 
закономірність геопросторової (територіальної) спеціалізації є формою прояву 
закону ТПП, так само закономірність геопросторової (територіальної) 
комплексності (ЗТК) є конкретним виявом закону ТПП. Їм обом відповідають 
територіальні комплекси різного виду, типу і масштабу.

* Друкується за: Шаблій О. І. Закономірність геопросторової комплексності / О. І. Шаблій // Основи 
загальної суспільної географії: підручник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 
С. 234–236.
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Одне з визначень поняття ЗТК подає акад. Максим Паламарчук: “Закономірність 
комплексності виробництв – це об’єктивні технологічні й економічні взаємозв’язки 
і пропорції між окремими виробництвами (підприємствами), які дають змогу 
максимально і раціонально, з погляду територіального поділу праці, використовувати 
природні, трудові й інші економічні ресурси, а також вигоди економіко-географічного 
положення й отримувати значний додатковий економічний ефект за інших однакових 
умов шляхом розміщення підприємств у вигляді певних територіальних поєднань”1. 
В цьому, хоч дещо багатослівному визначенні схоплено головну ідею поняття 
територіальної комплексності – наявність взаємозв’язаності і пропорційності між 
виробництвами певної території, що сприяє отриманню певного економічного 
ефекту.

Загалом же комплексність передбачає: взаємозв’язаність певних компонентів 
(елементів) і збалансованість (пропорційність) розвитку цих складових частин. 
Однак не слід ці дві риси зводити лише до виробничо-технологічної зв’язаності чи 
збалансованості. Існує зв’язаність і взаємозумовленість між сферами господарства 
і його секторами, між природним потенціалом території і її господарством, між 
населенням, як виробником і споживачем, і господарством тощо. Отже, розгортається 
не лише виробничо-технологічна, але й ширше – соціально-економічна, еколого- 
господарська, соціально-екологічна комплексність. Відповідно до цих видів 
комплексності формуються реальні територіальні системи: виробничі, соціально- 
економічні, соціально-екологічні, еколого-господарські (економічні) комплекси. 
Найбільш вивчені серед них ТВК.

За визначенням проф. Енріда Алаєва, ТВК – це “… поєднання підприємств 
(закладів), для якого територіальна спільність його компонентів – додатковий 
чинник підвищення економічної ефективності завдяки: а) значній стійкості 
взаємних зв’язків (особливо зв’язків інформаційних) і ритмічності виробничого 
процесу; б) скорочення транспортних витрат; в) раціонального використання всіх 
видів місцевих ресурсів і сприятливих умов для маневрування ними; г) створення 
оптимальних умов для поєднання галузевого (міжгалузевого) планування та 
управління з територіальним планування й управлінням”2. Трактування ТВК 
Е. Алаєвим цікаве тим, що крім виробничих зв’язків він розглядає і транспортні 
(через категорію витрат), і ресурсні й управлінські. Правда, останні не стільки з 
кібернетичних, скільки з радянсько-управлінських позицій.

Нарешті, подамо визначення Е. Алаєвим районної комплексності. На його думку, 
ця комплексність – “це такий стан взаємозв’язаності між елементами господарства 
району, коли у процесі ефективного виконання зовнішньої функції – спеціалізації 
району, – не простежуються внутрішньорайонні просторові диспропорції, а ємкість 

1 Паламарчук М. М. Современное состояние учения о производственно-территориальных комплексах 
и задачи его дальнейшего развития / М. М. Паламарчук // Закономерности формирования 
производственно-территориальных комплексов. – К., 1968. – С. 10.

2 Алаев Э. Б. Социально-экономическая география... – С. 212.
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розміщення (здатність району здійснювати у своїх межах розширене відтворення 
на основі наявних ресурсів. – О. Ш.) залишається позитивною, і яка відповідає 
раціональним темпам розвитку певного району”1. Таке визначення адекватне в 
цілому сучасним уявленням про комплексність. Однак не слід переоцінювати 
значення спеціалізації у її формуванні.

Проблемою залишаються питання показників рівня комплексності. Проф. Олек- 
сандр Топчієв, зокрема, пропонує використовувати для цього такі показники:

– частка продукції, що споживається у районі, від усього обсягу районного 
виробництва;

– частка внутрішньорайонних зв’язків у загальному обсязі виробничих 
зв’язків району;

– ступінь розвитку кооперативних зв’язків і кооперування у районі;
– коефіцієнти раціонального використання мінеральної та рослинної сировини 

(відношення кількості речовини, що використовується у господарстві, до загального 
впливу корисних і економічно важливих компонентів;

– показники використання землі у сільському господарстві;
– показники розвитку транспорту, інженерних комунікацій тощо.
Ці показники, звичайно, важливі для характеристики рівня комплексності у 

різних аспектах. Однак, на жаль, досі не вироблено критеріїв рівня комплексності 
регіону.

Нову суттєву інформацію про територіальну комплексність приніс депресивно- 
кризовий період у розвитку країни, коли внаслідок падіння виробництва більше ніж 
удвічі скоротилися міжгалузеві і міжрегіональні зв’язки. Це призвело до розриву 
багатьох зв’язків (особливо тих, що і перед тим були штучними, нав’язаними галузям 
і підприємствам зверху) і зростання диспропорцій всередині комплексів. Лише 
розвиток ринкових відносин, вільна гра конкуренції і боротьба з монополізмом 
створять сприятливі передумови для формування територіальних комплексів нового 
типу. Саме тоді сповна виявляться позитивні риси закономірності територіальної 
комплексності.

Закони геопросторової структури і відповідності*2

Закони геопросторової структурності. Закони структури відображають 
формування і відтворення геопросторових складових частин територіальних систем 
і зв’язків між ними. Відомо, що у будь-якій територіальній системі формуються 

1 Алаев Э. Б. Социально-экономическая география... – С. 326.
* Друкується за: Шаблій О. І. Закони геопросторової структури та відповідності / О. І. Шаблій // 

Основи загальної суспільної географії: підручник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 
2003. – С. 237–243.
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і функціонують її геопросторові підсистеми. Ці підсистеми, чітко фіксовані у 
географічному просторі, є його геомісцями з тільки їм властивими функціями. 
Звичайно, найбільш вивчені виробничо-територіальні системи.

Проблема законів структури територіальних систем поки що перебуває 
у початковій стадії розвитку. Можна говорити лише про окремі теоретично чи 
емпірично обґрунтовані моделі, які підтверджують дію цих законів. Сьогодні нам 
відомо три таких приклади. Це, зокрема, приклад структури у геопросторовій 
організації сільського господарства ідеальної держави – так звані кільця Тюнена. 
Другий приклад – це структури граток Кристаллера стосовно геопросторової 
організації розселення і сфери послуг. Нарешті, третій приклад – це так звані 
структури нестрогого поділу систем на підсистеми. Зрозуміло, що усі зазначені 
приклади часто трапляються, особливо нестрогого поділу систем на підсистеми. 
А так звані кільця Тюнена і структури граток Кристаллера просто відображають 
ідеальні ситуації, тобто тут закони приводять до формування необхідних структур 
у випадку дотримування певних умов.

Закон кілець Й. Тюнена. Цей закон відкрив німецький учений Йоган Тюнен у 
1826 р. у книзі “Ізольована держава в її відношенні до національної економії”. У цій 
праці він уперше обґрунтував модель територіальної спеціалізації головної галузі 
економіки початку ХІХ ст. – сільського господарства – у вигляді концентричних 
кілець навколо єдиного центру споживання – столичного міста “ізольованої 
держави” (“ізольованої” тому, що у моделі передбачається відсутність зовнішніх 
зв’язків). Окрім того, допускається, що геопростір цієї “ізольованої держави” 
однорідний (рис. 2.3).

Й. Тюнен брав до уваги три чинники, які суттєво впливають на вартість 
виробництва сільськогосподарської продукції: вартість землі (вона знижувалася 
унаслідок переходу у віддалені від центру держави місця), вартість робочої сили 
(вона теж зменшується) і вартість транспортування (вона прямо пропорційна 
відстані від окремих місць виробництва до центру споживання). Комбінації значень 
вартостей цих трьох показників зумовлюють формування, функціонування і 
постійне відтворення своєрідних зон товарної спеціалізації сільського господарства 
у вигляді кілець. Такими послідовними зонами є:

– перша: “вільне” приміське господарство (городництво, виробництво молока 
тощо);

– друга: лісове господарство (у часи Тюнена воно ще не виділилось із сільсь- 
кого господарства і його функцією було заготовляти паливо – дрова);

– третя: інтенсивне шестипільне землеробство і стійлове скотарство;
– четверта: зернове господарство і вигінне скотарство;
– n’ята: трипільне зернове господарство;
– шоста: екстенсивне тваринництво (скотарство і вівчарство);
– сьома: натуральне господарство.
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Рис. 2.3. “Кільця” Йогана Тюнена

У цій геопросторовій структурі шість кілець – це зони товарного господарства, 
а сьоме – натурального (самовистачального). Звертає на себе увагу, що, починаючи з 
першої до шостої зони, поступово знижується інтенсивність сільського господарства 
і набір його галузей (продукції, яка виготовляється). Ще одна риса, яка свідчить про 
певну закономірність: це магічні числа 6 (кількість зон товарного господарства) і 7 
(загальна кількість зон). При чому шість перших, разом узяті, передусім взаємодіють 
з центром (ядром системи), а сьома – протиставляється усім їм разом узятим*.1

У реальній дійсності ця ідеальна модель має багато відповідників. Зокрема, мало 
не кожне місто, особливо багатомільйонні столиці, має приміські плодоовочеві та 
молочні зони (перший концентр), далі – відпочинкову зону (тут змінилася функція 
лісового господарства на рекреаційну), а потім на значній відстані, особливо там, 
де невелика густота населення, розташовані фрагменти зон зернового господарства 
(зона Степу в Україні, “цілинні” землі у Казахстані). І у найбільш віддалених (чисто 
гористих) місцях знаходиться вигінне скотарство і вівчарство, часто і натуральне 
господарство. Тобто і нині цей закон “кілець тюнена” виявляється у формуванні 
“фрагментів” зон спеціалізації.

* Числа 6 і 7 “магічні” у тому сенсі, що багато фундаментальних явищ мають в основі саме їх: шість 
(робочих) і сім (сьомий святковий) днів тижня; сім кольорів веселки і сім звуків звукоряду та ін.
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Закон ґраток В. Кристаллера. Німецький учений В. Кристаллер обґрунтував 
закономірне розміщення поселень у вигляді решіток (рис. 2.4). У цьому випадку 
найоптимальнішою вважається гексагональна (шестистороння) структура. 
Іншими словами, цей закон розкриває теорію центральних місць.

Рис. 2.4. “Ґратки” Вальтера Кристаллера

Закон гексагональності сформований на таких постулатах:
1) у системі розселення формуються різні групи поселень за людністю. 

Людність (кількість жителів) будь-якого поселення визначається кількістю 
центральних функцій, які воно виконує;

2) чим більше поселення, тим менша кількість йому подібних у системі 
розселення. Кількісні співвідношення між поселеннями сусідніх груп (сусідніх 
рівнів) становить сталу величину – 3 : 1 (за винятком співвідношення між “столицею” 
і поселеннями першою за нею ієрархічного рівня); отже, якщо маємо чотири рівні 
(без нульового “столичного”), то загальна кількість поселень становитиме 1 + 2 + 
6 + 18 + 54 = 81; якщо шість рівнів, то число досягне 729;

3) поселення розміщуються регулярно, що названо гексагональною структурою. 
Території, які формуються підсистемами поселень, мають вигляд шестикутників. 
У вершинах певного шестикутника знаходяться сумарно шість поселень, які тяжіють 
до “свого” центрального (більш високого ієрархічного рівня) місця (правда, вони 
одночасно тяжіють до інших центрів, і тому кожен центр шестикутника ніби 
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“розриваються” трьома центрами вищого рівня, а відповідно виникає число- 
константа 3). Звичайно, цей закон гексагональної структури (територіальної 
організації розселення, сфери послуг тощо) характеризує лише геопросторову 
таксономію. Він був розкритий Кристаллером на прикладі розселення Баварії. Однак 
загалом підтверджується організацією систем розселення багатьох давньоосвоєних 
регіонів, де розселення відбувалося “природним” способом.

Закон нестрогого поділу територіальних систем на субсистеми (або 
інакше: нестрогого входження систем у суперсистеми) ми вперше описали разом 
з Б. Заставецьким і М. Мальським у 1984 p.1.

Розкриємо сутність цього закону від супротивного. Тобто припустимо, що 
територіальні субсистеми строго входять у системи вищого ієрархічного рівня. 
Виявляється, що така ситуація в реальності трапляється надзвичайно рідко, тобто 
вона не є необхідною, а скоріше випадковою (рис. 2.5). Отже, закономірним є 
нестроге входження субсистем у систему. Це простежується і у системах розселення, 
і у системах сфери послуг, у територіально-виробничих чи соціально-економічних 
комплексах тощо.

Рис. 2.5. Приклади “строгої” (а) і “нестрогої” (б) деревоподібних структур

Системи, про які йдеться, зазвичай, моделюються графами з деревоподібною 
структурою, де чітко фіксуються ієрархічні рівні. Найпростішою та ідеально-строгою 
буде така структура, коли кожен вищий рівень поєднує дві субсистеми нижчого.  
З ними можна порівнювати “нестрогі” системи, визначаючи їх “відхилення” від 
ідеальних. Для цього можна використовувати теоретико-графові ідеї.

У першому випадку використовують міри складності: абсолютну і відносну2, 
Міра абсолютної складності σ(D) визначається як сумарна складність його вершин 
за формулою:

де М – множина відношень строгого порядку і σ (х) = d (х) + σ (у), тобто 
складність вершин х визначається кількістю ребер, що виходять униз з цієї вершини, 

1 Шаблuй О. И. Особенности пространственной организации территориальных систем расселения / 
И. О. Шаблий, Б. И. Заставецкий, М. З. Мальский // География населения. – Ленинград, 1984. – 
С. 7–8.

2 Шаблій О. І. Математичні методи в економічній географії... – С. 129.

12 =  1 22  
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і складністю вершини попереднього ярусу, з’єднаної з х (якщо х = х0, то приймається, 
що σ (у) = 0). Після деяких перетворень попередня формула матиме такий вигляд:

де k (y) позначає, скільки разів вершина у бере участь у виразі для σ (D), тобто 
k (у) дорівнює числу вершин у піддереві, для якого у є коренем. Іншими словами, 
міра абсолютної складності – це сума добутків кількості ребер, що виходять униз 
з кореневої вершини кожного підграфа, на кількість вершин цього підграфа. Для 
ідеальної структури (рис. 2.5 а) σ (D) дорівнює 82, а для реальної (рис. 2.5 б) – 129.

Тоді “відхилення” реальної від ідеальної становитиме: а) абсолютне – 47, 
б) відносне – 0,6 (як відношення різниці між “реальною” та “ідеальною” складністю 
до “ідеальної”, оскільки ця різниця не завжди буде додатною, то відносне відхилення 
не в усіх випадках є додатною величиною). Тобто названі структури збігаються 
лише на 60%.

Закон (закономірність) нестрогого поділу системи на субсистеми потребує 
додаткового обґрунтування не лише емпіричним способом чи пошуками 
математичних показників, які описують реальну складність (і “не строгість”!) 
систем порівняно з “ідеальною” складністю.

Закони відповідності характеризують великий збіг територіальних структур, 
що належать до різних сфер суспільства. Наприклад, у суспільно-географічних 
джерелах зазначено, що “рисунок” системи розселення дуже подібний до “рисунка” 
господарських територіальних систем. Особливо це чітко виявляється на обласному 
рівні. Тут головний центр розселення майже завжди збігається з головним ядром 
обласної господарської системи; майже повний збіг районних центрів тощо 
і, нарешті, великий збіг територіальних субсистем – відповідно у розселенні і 
господарстві,

Не меншою мірою простежується збіг обласних (чи низових районних) систем 
сфери послуг і розселення, тобто маємо певну геопросторову закономірність 
відповідності одних структур іншим.

Існування цього закону (закономірності) підтверджується деякими показниками 
і математичними моделями. Покажемо це на одному досить відомому прикладі,

Відоме рівняння “ранг-людність” міських поселень у системі розселення 
(формула Ціпфа):

Hj  Cj a ,

де Н – гіпотетична людність j-го міста (j = 1,2, …, n), С – обчислена теоретична 
людність першого міста системи, а – тангенс кута, що утворюється лінією абцис і 
прямою, що апроксимує людність міст у логарифмічній шкалі.

Виявилося, що аналогічно поводиться і господарство міст. Як довів пермський 
учений проф. Михайло Шаригін, цією ж формулою виражається залежність “ранг- 

12  =  4000 2000010000 = 8000 ( ) 
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основні виробничі засоби” міст. Подібна залежність існує між рангом і сферою 
послуг міських поселень систем. Особливо близькі показники степеня а. Це 
свідчить про високу додатню кореляцію самих рангів різних показників (населення, 
господарство, сфера послуг) чи рядів фактичних або трендових значень показників. 
В усякому разі, рангова чи парна кореляція становить +0,8 – +0,9. Це зайвий раз 
підтверджує високий рівень відповідності одних територіальних структур іншим.

Функціональні закони*1

Ґравітаційні закони. Їх, на нашу думку, ліпше було б називати законами 
функціонування систем. А функціонування систем, як відомо – це зміна їхніх 
станів. Закони функціонування (ЗФ) відображають передусім зміни параметрів 
“виходів” систем унаслідок зміни параметрів її “входів”. Ці закони найповніше 
розкриті кібернетикою, як наукою про управління з урахуванням зворотних зв’язків. 
Застосування принципів і законів кібернетики до великих систем на земній поверхні 
свідчать про те, що ми маємо справу з гедкібернетикою.

Найпростішими моделями функціональних законів (без урахування 
управлінського чинника) є моделі гравітації між населеними пунктами чи регіонами, 
Ще у 1850 р. дослідники відзначили, що потік мігрантів між містами прямо залежить 
від їх (міст) людності і обернено – від відстані між ними. Вже у 1885 р. англійський 
демограф Равенштейн вивів найпростіші “закони міграції”. Висновки базувалися 
на ідеї закону І. Ньютона про те, що два тіла взаємно притягуються з силою, 
прямо пропорційною добутку їхніх мас і обернено пропорційною квадрату відстані 
між ними. Гравітаційні моделі у 1929 р. впровадив Рейлі для аналізу торгових 
зон, а пізніше інші вчені їх застосували, наприклад, для проектування шляхів 
сполучення1.2

Тяжіння між двома (кількома) поселеннями чи регіонами, яке виражається 
через міграційні потоки між ними, може моделюватися формулою, ізоморфною 
до відомої формули закону гравітації І. Ньютона. В такому разі виникає питання 
інтерпретації “маси” і “відстані” та й самого показника ступеня відстані.

Звичайно, у географічних дослідженнях за масу міст (регіонів) найчастіше 
приймають їхню людність. Часом вводять “вагові” поправки – коефіцієнти у межах 
0,5–2,0, тобто “маса” (людність) відповідно зменшується (якщо поправка менша від 
1,0) чи збільшується (коли показник більший від 1,0). Інший спосіб впровадження 
поправок – це множення кількості населення міста (регіону) на душовий прибуток2.3

* Друкується за: Шаблій О. І. Функціональні закони / О. І. Шаблій // Основи загальної суспільної 
географії: підручник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 243–246.

1 Хаґґет П. География: синтез современных знаний / Л. Хаґґет. – Москва, 1979. – С. 467.
2 Там само.
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Що ж стосується “відстані”, то її, зазвичай, вимірюють по прямій лінії між 
поселеннями. Однак нерідко враховують час на переміщення або його вартість. 
Показник ступеня при “відстані” теж не є квадратом (як це у формулі Ньютона), а 
визначається емпірично (отже, може бути і меншим від 2,0).

Ґравітаційна модель

є добрим евристичним засобом визначення міґраційних потоків між містами 
чи регіонами, Якщо, наприклад, перше і друге місто мають відповідно 4 і 
20 тис. мешканців, а відстань між ними 100 км, то міґраційний потік F12 буде 
становити

(тут G прирівняно до 1, а показник степеня при D умовно прийнято 2).
Кібернетичні закони. Складніші є моделі законів функціонування систем із 

циркуляцією інформації у випадку існування органів управління (регулювання) і 
зворотних інформаційних зв’язків (рис. 2.6.). Найпростішим є приклад системи з 
одним регулятором і однією підсистемою управління (рис. 2.6. а).

Рис. 2.6. Типи управлінських систем із зворотними зв’язками

12 =  1 22  
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Формула регулювання у цьому найпростішому випадку (основна формула) 
має такий вигляд:

де Х – значення виходу системи (її стан на виході), Y – значення входу, S – 
пропускна здатність регульованої системи (S = X/Y), R – пропускна здатність 
регулятора. Вираз S /(1–SR) називається пропускною здатністю системи 
регулювання. Якщо R = 0 (тобто фактично він відсутній), то пропускна здатність 
системи дорівнює S. Отже, наявність регулятора приводить до множення правої 
частини основної формули теорії регулювання (або з управлінням) на величину 
1 / (1–SR), яка характеризує дію регулятора. Ця величина виражає зворотний зв’язок 
у системі регулювання і називається оператором (мультиплікатором) цього зв’язку.

Для випадку, показаному на рис. 2.6. б (два оператори регулювання) та в (дві 
підсистеми регулювання), основна формула буде відповідно модифікованою.

У цих, як і в багатьох складніших випадках, закон функціонування систем із 
регулюванням (і зворотними зв’язками) виражений відповідними формулами.

Отже, підсумуємо, СГ перебуває лише на етапі пошуку системи її законів      
і закономірностей; існують можливості поширення законів (їхніх моделей), 
визначених у суміжних науках (економія, соціологія, демографія, політологія), на 
різні галузі СГ з урахуванням специфічності їх реальних об’єктів дослідження.

3. Теорії і концепції

Система теорій і концепцій*1

Кожна розвинена наука має у своєму арсеналі систему теорій і концепцій. 
Функції теорій і концепцій двоякі: пояснювальна і прогностична. Вони подібні 
до функцій законів науки. По суті, кожен закон повинен пройти своє теоретичне

* Друкується за: Шаблій О. І. Поняття наукової теорії і концепції / О. І. Шаблій // Основи загальної 
суспільної географії: підручник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 248–250.
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Рис. 3.1. Теорії і концепції суспільної географії (О. Шаблій, 2001)
1 – географо-екологічні, 2 – географо-демосоціальні, 3 – географо-економічні,

4 – географо-політичні



ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ344

обґрунтування. Отже, у широкому розумінні закони науки та її закономірності так 
чи інакше входять у систему її  наукових теорій і концепцій.

Що таке наукова теорія і концепція? 
Теорія – це форма наукового знання, що є сукупністю достовірних, логічно 

несуперечливих положень про певну галузь реального (об’єктивного і суб’єктивного) 
світу. Термін “теорія” (від грец. τεωρία – “розглядаю”, “досліджую”). Відповідно, 
концепція (від латинського сопсерtіо – розуміння, система) – це деякий спосіб 
розуміння, трактування певного предмета; головний погляд на предмет; керівна 
ідея для його систематичного висвітлення.

Співвідношення між теорією і концепцією структурне і динамічне. Одні концепції 
органічно входять у теорію, яка, відповідно, є ширшою і фундаментальнішою. Інші 
концепції започатковують розвиток нової теорії і згодом самі переростають у теорію. 
Наприклад, відома в економічній географії концепція енерговиробничих циклів була 
започаткована у системі теорії територіального комплексування. Однак з часом вона 
розвивалася багатьма ученими і переросла у теорію, хоча залишилася у рамках тої ж 
теорії ТВК. Навпаки, концепція міжгалузевих комплексів на початку свого розвитку 
входила у теорію ТВК Згодом її стали ширше застосовувати до аналізу структури 
міжгалузевого балансу виробництва і споживання національних комплексів. 
Тепер, коли з’явилися і діють транснаціональні об’єднання і корпорації, її стали 
використовувати і для аналізу міждержавних економічних і науково-технічних 
зв’язків. Тому концепція міжгалузевих комплексів поступово трансформується 
із суто “регіональної” у “міжнаціональну” і навіть “глобальну” за просторовими 
масштабами об’єктів, які вона відображає.

Не всі теорії і концепції, які використовуються у СГ, створені в ній. Деякі 
з них запозичені у суміжних науках. Якісь лише започатковані у суміжних 
науках, а вже потім розвинені у СГ в цілому чи в окремих її галузях. Класичним 
прикладом є теорії штандорту, які повністю запозичені у економічної науки. А, 
наприклад, теорія районування була започаткована економічною статистикою, далі 
підхоплена економічною географією і у 60–80-х роках ХХ ст. перехоплена частково 
регіональною економікою. Сьогодні можна стверджувати, що деякі теорії і концепції 
СГ мають міждисциплінарний характер. Тобто вони успішно розвиваються СГ 
разом із суміжними з нею науками. Наприклад, теорія економічного районування. 
З урахуванням походження та історії розвитку теорій і концепцій СГ їх можна 
поділити на такі чотири групи: геоекологічні, геоекономічні, геодемосоціальні і 
геополітичні. Між ними нема непрохідних меж, так само як не існує “кордонів” 
між явищами і процесами, що охоплюються цими теоріями і концепціями (рис. 3.1). 
Можливі інші класифікації теорій і концепцій СГ.
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Концепція енерговиробничих і природно-ресурсних циклів

Концепція енерговиробничих циклів*.1 Цю концепцію розробив і опублікував 
у 1947 р. московський учений Н. Колосовський (Н. Колосовский) для дослідження 
компонентної структури ТВК великих економічних районів з метою їхньої типізації. 
Він довів, що галузевий підхід до вивчення структури ТВК недостатній, бо, 
по-перше, кількість галузей постійно зростає, і, по-друге, не береться до уваги 
взаємозв’язок галузей, що є найважливішим у ТВК.

Н. Колосовский дав таке визначення енерговиробничого циклу: це “вся 
сукупність виробничих процесів, що послідовно розгортаються в економічному 
районі [...] на основі поєднання певного виду енергії і сировини, від первинних форм 
добування і облагородження сировини до одержання усіх видів готової продукції, 
які можна виробляти на місці, виходячи з наближення виробництва до джерел 
сировини й енергії та раціонального використання усіх компонентів сировини й 
енергетичних ресурсів”1.2 Отже, поняття ЕВЦ не бере до уваги того, що називається 
галуззю чи підприємством. Головне, що ЕВЦ – це масовий виробничий процес, який 
розгортається у великому економічному районі. Це означає, що ЕВЦ – це районна 
категорія (не локальна чи національногосподарська на відміну від МТК).

Фундатор концепції виділив такі вісім генералізованих (тобто груп) ЕВЦ:
1) пірометалургійний чорних металів (“піро” означає “вогнева”, а не електро- 

металургія);
2) пірометалургійний кольорових металів;
3) нафтоенергохімічний;
4) сукупність гідроенергопромислових;
5) лісоенергетичний;
6) сукупність індустріально-аграрних;
7) сукупність гідромеліоративних;
8) сукупність циклів переробної індустрії.
Після цього деякі учені (А. Хрущов, І. Нікольський, Т. Калашникова, Ю. Саушкін, 

М. Шариґін та ін.) виділили інші цикли, доводячи їхню кількість до 25 шляхом 
дроблення (дегенералізації) ЕВЦ Н. Колосовського чи обґрунтування нових 
(наприклад, будівельнопромислового).

Графічно цикл подібний до гірлянди винограду. На рис. 3.2. зображено 
лісоенерговиробничий ЕВЦ. У його структурі передусім виділяється стрижень 
циклу, утворений послідовним і паралельним виробництвом продукції з лісової 
сировини: лісовирощування – лісоексплуатація – виробництва механічної та 
хімічної переробки. Зазначимо,  що  на  основі відходів  від  лісоексплуатації 

* Друкується за: Шаблій О. І. Концепція енерговиробничих циклів / О. І. Шаблій // Основи загальної 
суспільної географії: підручник. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 347–351.

1 Колосовский Н. Н. Производственно-территориальное сочетание... – С. 144.
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і механічної переробки деревини виникають бокові вітки циклу (виробництво 
каніфолі, етилового спирту, хвойного борошна, деревних плит тощо).

Н. Колосовський виділив також так звані усічені (“усеченные”) цикли. Це такі 
ЕВЦ конкретних районів, у яких відсутні початкові (з виробництва сировини чи 
палива) або прикінцеві виробництва. Проф. Ю. Саушкін запропонував стадійну 
структуру ЕВЦ (виділив три стадії: виробництво сировини-енергії, їх первинна  
і глибока переробка). Проф. М. Шариґін запропонував категорію абстрактного 
циклу, тобто такого ідеального ЕВЦ, у якому існують усі види виробництв, зв’язки 
і стадії. На підставі вивчення компонентної структури з допомогою поєднань ЕВЦ 
у ТВК великих економічних районів Н. Колосовський здійснив типологізацію 
економічних районів. Він виділив п’ять “родин” ТВК:

– важкої індустрії;
– нафти гідроенергії;
– індустрії землеробства;
– обробної індустрії;
– північної індустрії.
Для кожного типу він ще ввів поправку на енергетичну роль людських ресурсів 

(особливо їхньої інтелектуальної складової), ґрунту, земних надр (гідротермальні 
ресурси), інсоляції тощо, тим самим географізувавши свою теорію.

Слабкі місцями теорії ЕВЦ:
– недостатньо обґрунтовані зв’язки між самими циклами;
– деякі автори не схоплюють відмінності між ЕВЦ і міжгалузевими 

комплексами (особливо тими, що адекватні ЕВЦ, наприклад, лісовиробничий 
комплекс і лісоенерговиробничий цикл );

– ця концепція “працює” в індустріальну епоху, а тепер постіндустріальна 
(правда, були спроби виділити ЕВЦ у так званій “невиробничій” сфері, тобто цикли 
у цьому випадку вже не були виробничими).

Подібність і відмінність ЕВЦ і МТК. Важливою теоретичною проблемою є 
розмежування понять ЕВЦ і МТК. Вони мають багато спільних рис. Однак їхній 
зміст і гносеологічні функції не тотожні. Зауважимо, що концепції МТК і ЕВЦ 
частково перетинаються на деякому класі реальних просторових утворень, які 
мають економіко-географічний зміст.

Концепція ЕВЦ була обґрунтована у середині 40-х років проф. Н. Колосовським. 
У наших дослідженнях виявлені риси подібності і відмінності ЕВЦ і МТК на 
підставі визначення гносеологічних функцій названих категорій.

У гносеологічному плані ідея ЕВЦ виникла із необхідності типізації ТВК,  
які є основою формування економічних районів. З моменту свого виникнення ця 
ідея має яскраво виражену районну спрямованість, чого категорично не можна 
стверджувати стосовно ідеї міжгалузевих комплексів.

ЕВЦ, як і міжгалузевий комплекс, необхідно розглядати насамперед у системі 
понять, пов’язаних з поняттям підвищення продуктивності суспільної праці. 
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Зазначимо, що неухильне підвищення продуктивності суспільної праці – один 
із головних економічних законів. Як відомо, важливим чинником цієї тенденції  
є районування країни, яке необхідно розглядати крізь призму формування 
територіально виробничих комплексів.

Отже, ставши об’єктом пізнання, економічне районування може вивчатись з 
допомогою методу ТВК. А пізнання ТВК полягає насамперед у дослідженні їхніх 
структур і зв’язків, у знаходженні закономірностей розвитку1.

У вивченні структур і зв’язків районних ТВК центральне місце тривалий час 
посідав вузькотрактований галузевий метод, з допомогою якого недостатньо повно 
передаються типологічні сторони ТВК. Запропонований Н. Колосовським метод 
ЕВЦ для вивчення компонентної структури ТВК з метою типізації виробничих 
комплексів не має такого недоліку. Це стосується і міжгалузевих комплексів, якщо 
їх розглядати як метод аналізу і синтезу ТВК. З допомогою методу МТК усуваються 
недоліки вузькогалузевого підходу на загальнорайонному і міжрайонному і 
слабкості методу ЕВЦ на внутрішньорайонному рівнях дослідження. Якщо на ЕВЦ 
Н. Колосовського дивитись з “енергетичного” боку, то вони суттєво відрізняються 
від МТК. Однак виділення певного типу міжгалузевих комплексів, які базуються 
на ЕВЦ чи його фрагментах, є лінією зв’язку між концепцією ЕВЦ і теорією МТК. 
МТК бувають не лише виробничими, але й невиробничими, а ЕВЦ мають лише 
виробничий характер.

Як бачимо, обсяг поняття МТК ширший від обсягу поняття ЕВЦ і за характером 
взаємовідношення різноманітних галузей (тут в основі можуть бути не лише 
виробничо-технологічні зв’язки), і за геопросторовими формами (крім регіональних 
і локальних, існують також загальнодержавні МТК). І, навпаки, формальнологічно 
поняття МТК вужче за змістом, ніж поняття ЕВЦ.

Стрижень кожного ЕПЦ на базі поєднання певних видів енергії та сировини, і, 
як явище масове і типове, повинен територіально орієнтуватися на ці види. Тому, 
коли ЕВЦ стає об’єктом вивчення, слід ураховувати, передусім, закономірність 
наближення багатьох промислових виробництв до джерел сировини, енергії і 
трудових ресурсів. Для МТК така вимога є частковою.

Якщо про ЕВЦ можна говорити насамперед і лише у зв’язку з іншими ЕВЦ (інакше 
губиться типологічний приціл цього методу), то МТК є порівняно самостійною  
у територіальному і компонентному відношенні системою. Структурність ЕВЦ 
слід розуміти скоріше у виробничо-стадійному і виробничо-функціональному 
(виділення стрижня циклу і сфери виробничих поєднань, які групуються навколо 
головного процесу), ніж у просторовому аспекті. В економічному районі може 
бути лише один однорідний ЕВЦ і декілька МТК однієї спеціалізації2. Отже, для 

1 Колосовский Н. Н. Теория зкономического районирования / Н. Н. Колосовский. – Москва, 1969.
2 Никольский И. В. Индустриально-аграрные знергопроизводственнне циклы и аграрно- 

производственньїе комплекси / И. В. Никольский // Вести. Моск. ун-та. Сер. геогр. – 1973. – № 6.
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Рис. 3.2. Лісоенерговиробничий цикл:
а) виробництва: 1 – лісовирощування; 2 – лісозаготівлі; 3 – лісопилення; 4 – меблевих заготовок; 

5 – меблів; 6 – фанери; 7 – деревно-стружкових, волокнистих плит; 8 – паркету; 9 – будівельних 
дерев’яних деталей і конструкцій; 10 – дерев’яних будинків; 11 – волокнистих матеріалів (деревної 
маси, напівцелюлози і целюлози); 12 – сухої перегонки деревини; 13 – гідролізу деревини; 14 – 
картону; 15 – паперу; 16 – спиртів, смол і продуктів з них; 17 – розчинників, кислот і продукції з них; 
18 – спиртів, гліцерину та продуктів з них; 19 – кормових дріжджів; 20 – “малої” лісохімії (каніфолі, 
терпентини, хвойного борошна, каротинової пасти та ін.); 21 – побічного лісокористування (збирання 
і переробка ягід, грибів, лікарських рослин, мисливство, рибництво тощо); 22 – споживання продукції 
ЕВЦ у громадській чи особистій сфері;

б) стадії ЕВЦ: І – початкова (вирощування лісу і заготівлі деревини), II – первинної переробки 
деревини, III – вторинної переробки деревини, ІV – виготовлення кінцевого для ЕВЦ продукту;

в) зв’язки з: –––– – сировини, – – – – матеріалів, –•–•–• – напівфабрикатів, ••••••• – відходів 
виробництва, –••–••–• – збуту готової продукції.
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розуміння ЕВЦ ознака просторової структурності є не настільки важливою, як 
ознака виробничої структурності. Водночас, МТ – явище як виробниче, так і 
територіально-системне. Воно має систему територіальних одиниць: від МТК 
країни в цілому до МТК регіонального і локального виду тощо.

Отже, ЕВЦ і МТК – це, з одного боку, реально існуючі об’єкти і відношення 
(утворення, чинники), з іншого – абстрактні системи (методи, програми), пов’язані 
з процесом пізнання реальних об’єктів (наприклад, ТВК). Їх поняття розрізняються 
і за обсягом, і за змістом.

Концепція природно-ресурсних циклів*.1 У системі географо-екологічних 
теорій у 60–70-х роках московський учений В. Комар розвинув концепцію природно- 
ресурсних циклів (автор називав їх просто ресурсними). Книга В. Комара називалася 
“Ресурсные циклы” (Москва, 1961). Ця концепція є суспільно-географічною, бо 
вона передбачала використання природно-ресурсного потенціалу виробничою і 
споживчою сферами – від їх відтворення чи експлуатації аж до повернення відходів 
у природне довкілля.

Отже, природно-ресурсний цикл (ПРЦ) – це ланцюг поступових перетворень  
і переміщень певного виду чи типу природного ресурсу, починаючи від його 
забирання із природного довкілля і закінчуючи поверненням у це довкілля залишків 
(відходів), що створюються унаслідок його (ресурсу) транспортування, переробки, 
трансформації і споживання. ПРЦ має декілька стадій:

а) отримання у довкіллі певного виду (типу) сировини чи палива шляхом    
їх видобування (у широкому розумінні слова, охоплюючи і виловлювання риби, 
збиральництво, мисливство) чи вирощування (культивування), як це характерне 
для аграрної і лісової сфер;

б) виробництво із цієї речовини певних корисних для людини речей коротко- і 
довготривалого споживання;

в) споживання вироблених продуктів;
г) повернення відходів від виробництва і споживання у природне довкілля. 
Зауважимо, що протягом останніх десятиріч з’явилася ще одна стадія: 

відтворення і поліпшення стану природного довкілля після або навіть перед 
викиданням у нього відходів виробничої чи споживчої життєдіяльності суспільства. 
Отож стадію відтворення можна ввести у ланцюг ПРЦ на його початку або в кінці. 
Зазвичай, стадії ПРЦ розірвані у просторі. Починається цикл в одному місці 
(районі, країні), а закінчується в іншому, віддаленому на сотні і тисячі кілометрів. 
Звичайно, у видобувних районах часто розвинена переробка ресурсів, їх споживання 
і повернення у природу відходів попередніх стадій. На цій основі побудована навіть 
теорія ТВК і частково концепція енерговиробничих циклів. А у більшості випадків 

* Друкується за: Шаблій О. І. Концепція природно-ресурсних циклів / О. І. Шаблій // Основи 
загальної суспільної географії: підручник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. –  
С. 256–257.
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початкові і прикінцеві стадії ПРЦ відірвані як у просторі, так і в часі. Внаслідок 
цього відбувається розсіювання і докорінна зміна як форми, так і змісту одержаної 
у природі вихідної речовини (енергії), що призводить до засмічування великого 
простору земної поверхні або й у глобальному масштабі природного довкілля.

Отже, концепція ПРЦ у своїй основі є географо-екологічною.
В. Комар здійснив класифікацію ПРЦ. Залежно від виду вихідної речовини 

(енергії) він виділив їх декілька груп. Це такі генералізовані ПРЦ:
– енергоресурсів та енергії з енергохімічним підциклом;
– металорудних ресурсів і металів з коксохімічним підциклом;
– неметалічної викопної сировини з під циклами гірничо-хімічним і 

мінерально-будівельних матеріалів;
– лісових ресурсів і лісоматеріалів з лісохімічним підциклом;
– земельно-кліматичних ресурсів і сільськогосподарської сировини;
– ресурсів дикої флори і фауни з групою підциклів, що визначаються на основі 

біологічних ресурсів.

Концепція міжгалузевих територіальних                       
комплексів і кластерів*1

Концепція міжгалузевих комплексів. У 70-х роках ХХ ст. в економічну й 
економіко-географічну літературу було запроваджено поняття, а згодом розроблена 
і концепція міжгалузевих територіальних комплексів (МТК). Вона досить точно 
відображала структурні зрушення і докорінні якісні тенденції у господарському 
комплексі багатьох країн, суттєві зміни в самій науці, пов’язані із застосуванням в 
її методичному арсеналі системного підходу1.2

Міжгалузевий територіальний комплекс – це утворення, що формується як 
сукупність декількох взаємопов’язаних галузей (їхніх сторін) матеріальної і (або) 
духовної сфер на певному рівні територіальної спільності.

Розкриття суті поняття МТК передбачає визначення:
а) характеру (типу) зв’язків (відношень) галузей, від чого залежить тип МТК; 
б) характеру (класу) самих комплексоутворюючих галузей, від чого залежить 

класифікація МТК;
в) характеру територіальної спільності, яка суттєво впливає на просторові 

масштаби МТК, їхню галузеву повноту, тісноту міжгалузевих зв’язків тощо.

* Друкується за: Шаблій О. І. Концепція міжгалузевих комплексів / О. І. Шаблій // Основи загальної 
суспільної географії: підручник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 339–347.

1 У 1976 р. ми видали монографію “Міжгалузеві територіальні системи (проблеми методології і 
теорії)” (Львів), а у 1978 р. було захищено докторську дисертацію з теоретичних і методологічних 
проблем МТК.
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Типізація МТК. Суттєвою проблемою теорії МТК є їх наукова типізація. Типи 
МТК виділяються на підставі певних типів міжгалузевих відношень і зв’язків.

Поняття відношення виникає внаслідок порівняння кількох предметів чи 
процесів (“речей”) за певною ознакою (властивістю). Кожна галузь характеризується 
багатьма властивостями, за якими визначаються міжгалузеві відношення. Ці 
властивості є реальними, конкретизованими внаслідок “наявності” галузей на 
певній території. Аналіз господарських тенденцій дає можливість виділити деякі 
міжгалузеві типи відношень за такими головними властивостями галузей:

а) виступати ланками у виробничо-технологічному “ланцюгу”; 
б) випускати взаємозамінну продукцію;
в) виконувати певну функцію у комплексоутворенні деякої території; 
г) розв’язувати деяку територіальну проблему;
д) мати загальну програму територіального розвитку; 
е) мати спільне управління;
ж) мати спільне походження.
Відповідно до цих типів відношень виділяються типи МТК
Комплекси галузей, які є ланками у виробничо-технологічному “ланцюгу”. 

Найчастіше виробничо-технологічні зв’язки виникають між видобувними і 
переробними галузями промисловості, сільським господарством і промисловістю 
з переробки рослинницької і тваринницької сировини, лісоексплуатацією і 
лісопереробкою, рибальством і рибопереробкою.

Регіональні і локальні “виробничо-технологічні” міжгалузеві комплекси 
мають особливості, які відрізняють їх від аналогічних систем у масштабі всього 
національного господарства. Класифікація галузей у територіальних комплексах 
є детальнішою; деякі вузькі і великі галузі, які входять в міжгалузевому балансі 
національно-господарського рівня в один міжгалузевий блок, тут можуть належати 
до різних міжгалузевих комплексів; в МТК важливу роль відіграють зовнішні зв’язки 
ввезення і вивезення продукції; це зумовлює відому “неповноцінність” коефіцієнтів 
повних затрат у галузях МТК, ускладнює їх зіставлення з коефіцієнтами відповідних 
міжгалузевих комплексів на рівні країни.

Унаслідок агрегування галузей у матриці міжгалузевого балансу регіону багато 
виробничо-технологічних зв’язків перетворюються у внутрішньогалузеві. Тому   
є сенс виділяти МТК з погляду розвиненості типових виробничо-технологічних 
“циклів” (ВТЦ), тобто МТК, адекватних деяким фрагментам вертикальних 
ланцюжків стрижня енерговиробничого циклу Н. Колосовського.

Ідея ВТЦ виникла з двох передумов, а саме наявності: технологічних переробок 
певної категорії сировини у вигляді окремо існуючих підприємств чи цехів 
комбінатів; “кінцевих” виробництв (а не споживачів), що існують на базі предметів 
праці, виготовлених з тієї ж категорії сировини, і які є провідними ланками У 
технологічному ланцюгу. Цим поняттям охоплюється лише сукупність переробних 
галузей.
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З ідеєю ВТЦ тісно пов’язані поняття “позаланцюжкове” і “між ланцюжкове” 
виробництво. Наприклад, виробництво дерев’яної тари – це “поза ланцюжкове”, а 
виробництво фанери – “між ланцюжкове”. Зауважимо, що виробництво дерев’яної 
тари не входить в жодну лісову ВТЦ, а виробництво фанери знаходиться на перетині 
домобудівельного і меблевого “ланцюжків”1. Міжланцюжкові виробництва є 
“вузлами” зв’язків між ВТЦ і значною мірою визначають рівень їхньої ефективності. 
Сукупність споріднених (за сировиною) ВТЦ разом з сировиннопродукційним 
виробництвом деякої території утворюють інтегральний міжгалузевий комплекс 
(наприклад, інтегральні агропромисловий і лісопромисловий комплекси). Якщо ж 
ВТЦ різко не виявляється, а існують лише сировиннопродукційні й одне переробне 
виробництва, то такий МТК називається вузькоміжгалузевим (наприклад, у системі 
агропромислового комплексу – це цукробуряковий, молокопереробний тощо).

Часто їх називають спеціалізованими комплексами.
Комплекси галузей, що виробляють взаємозамінну продукцію. Взаємозамін-

ність компонентів і способів виробництва – одна з найважливіших особливостей 
економічних систем. Особливо суттєва взаємозамінність споживчих властивостей 
продуктів, які виробляються різними галузями і підгалузями. Взаємозамінні 
праця і капітал. З огляду на це і формуються міжгалузеві комплекси, наприклад, 
промисловості, будматеріалів, металургійні, паливно-енергетичні, транспортні, 
продовольчі та ін.

Багато галузей, які виробляють взаємозамінну продукцію, є елементами 
комплексів, що виступають у вигляді послідовних ланок у ВТЦ, і навпаки. 
Наприклад, лісопильна промисловість є як елементом лісопромислових “ланцюж- 
ків” (домобудівної, меблевої), так і елементом комплексу галузей, що виробляють 
конструктивні матеріали, а ще вужче – елементом системи галузей, які виготовляють 
будівельні матеріали, оскільки частина її продукції використовується у будівництві. 
Найважливішою умовою дослідження комплексів галузей, що випускають 
взаємозамінну продукцію, є вимога ототожнення, індентифікації галузей. Зокрема, 
якщо йдеться про транспортний міжгалузевий комплекс, то, крім залізничного 
виду транспорту, слід виділяти не водний, а морський і річковий; електролінійний, 
а не електронний тощо. Для ідентифікації галузей необхідно дотримуватись, як 
мінімум, двох умов:

– з’ясувати, в якій суперсистемі “працює” комплекс у цілому;
– визначити в явній формі галузі, що входять у цей комплекс.
Функціональні міжгалузеві комплекси формуються на основі того, що одна 

чи декілька споріднених галузей виконують певні господарсько-територіальні 
(галузі спеціалізації території) чи суспільно-економічні (наприклад, галузі, що 
сприяють швидкій індустріалізації або комп’ютеризації) функції, а інші галузі та 

1 Шаблій О. І. Лісопромислові комплекси Української РСР (питання теорії і моделювання) / 
О. І. Шаблій. – Львів, 1973.
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виробництва, відповідно, їх обслуговують. Наприклад, у рекреаційному комплексі 
Українських Карпат провідними в функціональному відношенні є галузі курортного 
господарства і туризм (галузі спеціалізації території), а багато інших галузей і 
виробництв задовольняють їхні запити і потреби (будівництво, транспорт, торгівля, 
виготовлення продуктів харчування).

Вивчення функціонального типу комплексів завжди передбачає зосередження 
уваги на галузі (групі галузей), які виділяються у певному відношенні. Ця галузь 
(-і) становить функціональне ядро комплексу. Звичайно, хоча і не завжди, таке ядро 
утворюють галузі спеціалізації території.

Виділяють два класи міжгалузевих комплексів функціонального типу:
– клас, у якому функціональне ядро не розчленовується, а вся система інших 

галузей тією чи іншою мірою є обслуговувальною стосовно ядра;
– клас, у якому функціональне ядро (ним може, наприклад, бути комплекс 

галузей, які виступають ланками у виробничо-технологічному “ланцюгу”, 
комплекси галузей, що виробляють взаємозамінну продукцію, проблемні і 
програмні міжгалузеві комплекси) розділяється на окремі частини і воно є системою 
галузей чи виробничо-технологічних ланцюжків, що перебувають у будь-якому 
функціональному відношенні до деякої підсистеми ядра (в такому випадку ця 
підсистема стає функціональним ядром нижчого порядку).

Проблемні і програмні міжгалузеві комплекси. Тип проблемних МТК 
виділяється на основі певної сукупності галузей для реалізації деякої мети 
соціального, екологічного чи господарського розвитку території, участі у вирішенні 
певної територіальної проблеми. Якщо для реалізації такої проблеми складається 
спеціальна програма, то такий комплекс називається програмним.

Серед найважливіших територіальних проблем виділяють:
1) освоєння “нових” територій (для України тепер невластиве);
2) подальше інтенсивне піднесення економіки депресивних територій;
3) поліпшення використання певних видів ресурсів території;
4) підвищення ефективності деяких груп галузей території;
5) оптимізацію взаємодії суспільства і природи.
Проблемні і програмні МТК не тотожні. Проблемний комплекс – це сукупність 

багатьох сторін (часткових функцій) різноманітних галузей у вирішенні деякої 
регіональної чи локальної проблеми. У функціонуванні проблемного комплексу 
досить важливе є пристосування вже існуючої галузевої структури до розв’язання 
певної проблеми шляхом міжгалузевої координації чи кооперації.

Відмінною особливістю програмних МТК є наявність програми їхнього 
функціонування. Зазначимо, що програма потребує розробки, постійного 
вдосконалення та корекції і відповідно – окремого виду діяльності та певних форм 
його суспільної організації (науково-дослідні, проектно-конструкторські заклади 
тощо). Програмні комплекси, крім того, мають в своєму складі досить розвинений, 
внутрішньо структуризований блок – управлінську підсистему. Для програмних 
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комплексів характерні особливості, які мають так звані цільові програми, для 
проблемних – нецільові програми.

Міжгалузеві територіальні комплекси, виділені за управлінською системо- 
формувальною ознакою. Наприклад, у компетенції Міністерства аграрної політики 
перебувають, крім сільськогосподарських виробництв, також галузі з переробки 
сільськогосподарської продукції, ремонту і виготовлення техніки, спеціалізоване 
будівництво, лісове і меліоративне господарство та ін. Такі комплекси слід розглядати 
як управлінські (“відомчі”), в яких інтегруюча роль належить циркуляції інформації, 
внутрішньому перерозподілу ресурсів, зокрема капіталовкладень тощо. Зазвичай, 
в одній управлінській системі об’єднуються споріднені генетично, технологічно, 
функціонально чи за іншою ознакою галузі і господарства. Зазначимо, є немало 
прикладів, коли споріднені ознаки виявляються слабо чи виявлення їх пов’язане з 
певними труднощами.

Територіальні міжгалузеві комплекси, сформовані галузями на основі 
спільності їхнього походження (генетична ознака). Можна побудувати своєрідне 
“генеалогічне дерево”, на якому добре простежується ступінь генетичної близькості 
між різними галузями, підгалузями і видами виробництва. У цьому випадку погляд 
на генетичну єдність галузей необхідно спрямовувати і в майбутнє, оскільки 
проблеми сучасних галузей, особливо тих, які швидко диференціюються, є деякою 
мірою проблемами майбутніх “генетичних” МТК

Класифікація МТК. Одним з вихідних понять категорії МТК є поняття “галузь”, 
яке, відповідно, тісно пов’язане з категоріями “праця”, “поділ праці”. Класифікація 
МТК має на меті вичленування класів галузей, які є носіями комплексоформувальних 
зв’язків ( відношень).

Галузь – це момент у розгортанні поділу суспільної праці. Протилежною до 
поділу (диференціації) праці та галузеутворення є тенденція (закон) інтеграції праці, 
яка є основою міжгалузевого і міжтериторіального комплексоутворення.

Термін “галузь” вживається переважно у трьох значеннях: для позначення 
великих секторів виробничої сфери (промисловості, сільського господарства, 
будівництва, транспорту та ін.)1; їхніх великих складових частин (паливна, 
машинобудівна, хімічна галузі промисловості); дрібніших складових частин 
(нафтова і вугільна галузі у складі паливної промисловості).

Якщо термін “галузь” вживається у значенні великого сектора виробничої 
сфери, то територіальна спільність за певною системоутворювальною ознакою 
хоча б пари таких галузей, незалежно від їхнього внутрішньогалузевого поділу, 
утворює клас родових комплексів: агропромислових, лісопромислових, будівельно- 
промислових,  транспортно-промислових,  рибопромислових.  Особливу роль 

1 Зазначимо, що відповідно до “Державного класифікатора України” тепер виділяються не сектори, 
а секції (підсекції) у національному комплексі: А – Сільське господарство, мисливство та лісове 
господарство; В – Рибне господарство; С – Видобувна промисловість; D – Обробна промисловість; 
Е – Виробництво електроенергії, газу та води; F – Будівництво; Н – Готелі і ресторани; І – Транспорт.
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тут відіграє промисловість, яка належить кожного разу до окремих комплексів. 
Термін “галузь” вживається і для позначення великих структурних частин, 
виділених на основі суспільного поділу праці, особливо в межах промислового і 
сільськогосподарського виробництва. Отже, територіальна сукупність за деяким 
типом зв’язків декількох таких галузей є міжгалузевим комплексом, наприклад, 
паливно-енергетичним, паливно-металургійним, паливно-хімічним та ін. Такі МТК 
утворюють окремий клас видових комплексів.

У третьому, найвужчому за обсягом і найширшому за змістом, трактуванні 
терміна “галузь”, виділяються два підходи до пояснення галузі:

– як сукупності підприємств, об’єднаних в однорідні групи на основі перева- 
жаючого призначення виробленої ними продукції (послуг) і (або) подібності 
технологічних процесів, і (або) однорідності перероблюваної сировини (переробка 
сировини стосується лише промисловості). Отож визначаються т. зв. “господарські” 
галузі;

– як “чистої” галузі, оскільки об’єднуються продукти, споріднені один 
з одним з погляду технології, або ті, які мають однакові споживчі властивості. 
Незалежно від особливостей розуміння вузьких галузей, виділені на їхній основі 
міжгалузеві комплекси утворюють окремий клас, який назвемо класом підвидових 
МТК (підвидами агропромислових комплексів можуть, наприклад, бути такі: 
виноградарсько-виноробний, бурякоцукровий, плодоовочеконсервний, молоко- 
маслоробний та ін.). У процесі подальшого розвитку теорії МТК необхідно 
визначити і дослідити головні ознаки, що характеризують кожен із виділених 
комплексів залежно від їхнього галузевого складу і типу території формування.

Із системного вивчення МТК можна зробити висновок, що між ними і галузевим 
територіальним комплексом існує тісне взаємовідношення. МТК у багатьох 
випадках може розглядатися як галузевий, а саме коли:

– завчасно відомо, що деяка, зазвичай, велика галузь (наприклад, промисловість, 
сільське господарство) певної території складається з декількох пов’язаних між 
собою підгалузей, фіксувати які на цьому етапі дослідження нема необхідності. 
Такий МТК розглядається ніби зверху, зі сторони суперсистеми, входів і виходів;

– декілька галузей об’єднуються в окремий блок у процесі аналізу матриці 
міжгалузевого балансу регіону, Така “чиста” галузь території, з урахуванням її 
просторової структури утворює галузевий територіальний комплекс;

– декілька галузей різноманітних сфер, промисловості чи сільського 
господарства, інтеґруються й утворюють на деякій території єдину (агропромислову 
чи агробізнесову господарську) галузь.

Взаємне накладання “галузевості” і “територіальності” приводить до 
комбінованої класифікації МТК (табл. 3.1).

Отже, реально існують, як мінімум, 15 класів МТК. Важливим засобом апробації 
цієї класифікації є дослідження проблеми: наскільки ефективно різноманітні типи 
комплексів функціонують у кожному із наведених класів (табл. 3.1).
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Таблиця 3.1
Комбінована класифікація МТК

Територіальна спільність Класи комплексів за характером 
галузей-складників

Тип територіальної 
спільності

Вид територіальної 
спільності

Родові 
комплекси

Видові 
комплекси

Підвидові 
комплекси

Суспільно- 
географічний

Загальнодержавний + + +

Регіональний + + +

Локальний + + +

Природно- географічний
Регіональний + + +

Локальний + + +

Ще до розроблення теорії МТК на заході появилася теорія територіальних    
і міжгалузевих кластерів. У постсовєтський період вона стала інтенсивно 
впроваджуватися у науковий обіг в Україні і поза її межами. Головним чином 
механічно, ототожнюючи МТК і міжгалузеві територіальні кластери.

Насправді, тут різниця суттєва. Міжгалузеві комплекси в умовах командно- 
адміністративної системи могли організуватися “зверху” – від директивних, керівних 
органів. Тобто, якщо у матеріалах якогось-там з’їзду КПРС згадувався, наприклад, 
паливно-енергетичний чи агропромисловий комплекс, то вчені “кидались” на цю 
проблематику, бо за цим маячили кошти на відповідні розробки “теорії” відповідних 
комплексів і їх суспільну організацію, але без порушення колгоспно-радгоспної 
системи.

В сучасних умовах МТК, або кластери можна трактувати як такі, що 
організуються “знизу”, від підприємств і фірм, які працюють у ринкових умовах. 
Отже, кластери – це взаємозв’язана система не так галузей, як первинних 
представників цих форм суспільної організації виробництва-підприємств, установ 
і закладів об’єднаних єдиним технологічним процесом (кластери вертикально 
інтегрованих виробництв) чи таких, що виробляють взаємозамінну (однорідну, 
наприклад, паливо) продукцію (продовольчу, енергетичну). Тут важливим є 
створення у міжгалузевих територіальних кластерах ринкової інфраструктури 
(банки, консалтингові установи, ринкові структури, дистриб’ютори тощо), 
інтегративних форм із фірмами іноземних держав, спільних підприємств і т. д.

У цьому контексті слід повністю переглянути теорію МТК у руслі їх органі- 
зації і функціонування в умовах приватної власності на засоби виробництва і 
удосконалення самої економіки, техніки і технології з максимальним використанням 
ІТ розробок.
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Концепція геопросторової організації розселення*1

Інтеґральні системи розселення. Ця теорія і одна з її концепцій (наприклад, 
“єдиної системи розселення”) з’явилася тоді, коли в науку почав впроваджуватися 
системний підхід. Він надзвичайно розширив методичний апарат опису 
розміщення населення у вигляді не поодиноких поселень, а їхніх взаємопов’язаних 
територіальних груп.

Вихідні положення теорії інтегральних систем розселення:
1) первинними елементами систем розселення є поселення – міські і сільські. 

Оскільки міські поселення концентрують у собі переважну більшість населення і 
в них зосереджені різноманітні функції, то вони є організаційними ядрами систем 
розселення. Їх ранг за людністю визначає і рівень (ранґ) системи розселення;

2) між поселеннями існують різноманітні зв’язки: демографічні (міграція 
населення, зокрема маятникова), економічні, соціальні, адміністративно-управлінські 
тощо. Чим ближче розташовані поселення і чим вищий їхній демо- та соціально- 
економічний потенціал, тим більші масштаби зв’язків між ними, тим ймовірніше 
входження їх у певну систему розселення. Іншими словами, зв’язаність поселень 
у систему є функцією відстані між ними та їхнього суспільного потенціалу;

3) системи розселення є ієрархічними структурами. Тобто системи нижчого 
рівня належать до складу систем вищого рівня, так звані суперсистеми і є їхніми 
підсистемами. Найвищим рівнем вважається загальнодержавна система розселення, 
організаційним ядром якої є столиця країни. Найнижчий рівень – елементарна 
система розселення, що є територіальною єдністю декількох сусідніх поселень 
(зазвичай, сільських).

Усі системи розселення поділяються на декілька типів залежно від їх 
просторових масштабів: локальні, регіональні і загальнодержавні.

Локальні системи розселення – це уже зазначені (елементарна), а також кущові, 
районні (низових адміністративних районів) та окружні (субобласні) утворення 
(рис. 3.3). Кущова система – це територіальна єдність декількох (мінімум двох) 
суміжних елементарних систем на основі їхніх зв’язків з організаційним ядром однієї 
з них. Зазвичай, цим організаційним ядром є найбільше за людністю міське поселення 
сусідніх елементарних систем1.2 Районна система розселення – взаємозв’язана 
єдність усіх поселень, їхніх елементарних і кущових субсистем у межах низового 
адміністративного району. Найважливішим видом внутрішньосистемних зв’язків – 
адміністративно-управлінські, а організаційним ядром системи є районний центр, 
з якого виходять ці зв’язки і у якому вони сходяться (прямі і зворотні зв’язки). Для 

* Друкується за: Шаблій О. І. Теорія систем розселення / О. І. Шаблій // Основи загальної суспільної 
географії: підручник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 267–275.

1 Тепер (2015 р.) в умовах реформи АТУ України кущовою системою можна вважати територіальне 
об’єднання декількох сусідніх громад на чолі з невеликим міським поселенням.
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розвитку районних систем розселення розробляють схеми і проекти районного 
планування – документи, які регламентують людність, економічну і соціальну базу 
поселень району і зв’язки між ними на 10–15-річний період. Нарешті, окружна 
система розселення, як вид локальних систем, являє собою територіальну єдність 
декількох сусідніх районних систем на основі різного виду зв’язків між ними, 
особливо зв’язків з найбільшим за людністю міських поселень однієї з них. Це 
найбільше поселення і є організаційним ядром окружної системи. Її часто називають 
підобласною чи внутріобласною. 

Зазвичай, у кожній області України (за винятком Чернівецької) формуються 
дві-три окружні системи розселення. У Тернопільській області, наприклад, одна 
центральна (ядро Тернопіль) і дві периферійні з ядрами у Кременці на півночі і 
Чорткові на півдні. У Хмельницькій області – відповідно Хмельницька (центральна) 
та Шепетівська і Кам’янець-Подільська (периферійні). Часто бувають випадки, коли 
окружні системи не займають території всієї області. Тобто існують районні системи 
розселення поза окружними.

Основою формування окружних систем є передусім господарські (економічні) 
зв’язки між ядрами районних і кущових систем, з одного боку, і найбільшим за 
людністю ядром однієї з районних систем – з іншого. Організаційне ядро окружної 
системи – це одне з міст, які за людністю посідають у області перше-третє (рідко 
четверте) місця.

Реґіональні системи розселення – обласні і міжобласні (надобласні) (рис. 3.3). 
Обласна система – це взаємозв’язана єдність районних та окружних систем 
розселення у територіальних межах адміністративної області. Бувають випадки, 
що сюди входять пограничні сільські поселення сусідніх областей. Організаційним 
ядром обласної системи є найбільше місто області, її адміністративний, економічний 
і культурний осередок – обласний центр. Вертикальними адміністративно- 
управлінськими зв’язками він об’єднує усі поселення області і передусім районні 
центри. Економічними зв’язками обласний центр, зазвичай, найтісніше пов’язаний 
з ядрами окружних систем розселення. А демографічними зв’язками, особливо 
маятниковою міграцією, а також різного виду соціальними відносинами він 
пов’язаний з поселеннями своєї окружної системи розселення. В Україні виділяють 
25 обласних систем розселення.

Міжобласна система розселення являє собою територіальну єдність декількох 
(мінімум двох) обласних систем на основі передусім демосоціальних зв’язків між 
ними. Особливо велике значення цих зв’язків між самими організаційними ядрами 
обласних систем, зокрема між найбільшим з них і рештою обласних центрів. 
Зокрема, у Західній міжобласній системі таким головним ядром є майже мільйонне 
місто Львів. Його демографічний потенціал сформований передусім населенням 
Львівської області і суміжних областей. Між ним (а також областю в цілому) і 
сусідніми областями існують найбільші міграційні та щоденні інформаційні 
(телефонні розмови, поштові відправлення тощо) потоки.
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В Україні виділяються шість міжобласних систем розселення: Центральна 
(Столична) з ядром у м. Києві; Західна (Львів), Північно-Східна (Харків), 
Центрально-Східна (Дніпропетровськ), Східна (Донецьк) і Південна (Одеса). Деякі 
вчені виділяють ще Подільську систему, яка охоплює деякі області Центральної 
(наприклад, Вінницьку) і Західної (наприклад, Тернопільську) системи. У цьому 
випадку важко визначити системоформуюче (організаційне) ядро і, відповідно, 
високу зв’язаність суміжних областей з ним.

Рис. 3.3. Локальні системи розселення
а – елементарні, б – кущові, в – низових районів

Уже зазначалося, що загальнодержавна система розселення (рис. 3.4) має 
своїм організаційним ядром столицю, яка концентрує у собі головні політичні і  
у більшості випадків економічні, соціальні та культурні функції всеукраїнського 
масштабу. Однак столиця є організаційним ядром і столичної (вона ще центральна) 
міжобласної системи розселення. Зауважимо, що формується також столична 
обласна система. Отже, столиця є організаційним ядром, як мінімум, трьох великих 
систем розселення: загальнодержавної і двох регіональних.

Можемо зробити загальний висновок: загальнодержавна система розселення 
є надзвичайно складною і великою, ієрархічно побудованою системою систем.   
В Україні, наприклад, вона охоплює 29,96 тис. поселень, у тому числі міських 
приблизно 1343 (з них 889 міст і 454 селища міського типу) і 28 619 сільських, які є 
елементарною базою її формування, розвитку і функціонування. У ній формуються 
шість великих міжобласних, 25 обласних, десь близько 60 окружних, 490 районних 
субсистем, не кажучи вже про мало не півторатисячну кількість кущових субсистем.
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Міські системи розселення. Паралельно і у зв’язку з теорією загальних 
розвивалася концепція спеціальних систем розселення, зокрема міських. Між цими 
теоріями і реально історичними загальними і спеціальними системами розселення 
багато спільного хоч би тому, що мало не у всіх випадках організаційними ядрами 
є ті ж самі міські поселення. Однак територіальний збіг простежується не завжди. 
Зокрема, не висловлюються про елементарну міську систему розселення, хоч, 
очевидно, у гірничовидобувних реґіонах можна знайти два-три містечка, які 
розміщуються поряд і між ними налагоджені тісні зв’язки. Однак це швидше 
виняток, аніж правило. Міські системи розселення найповніше виявляють себе 
не на кущовому чи елементарному, а на районному (отже, існують міські системи 
адміністративних низових районів), окружному, обласному та міжобласному рівнях. 
Звичайно, можна стверджувати і про загальнодержавну систему міських поселень, 
яка об’єднує різними видами зв’язків усі міста і містечка країни.

У концепції міських систем розселення сформувалися два поняття, яких нема 
у загальній теорії поселенського системоформування, а саме: міської агломерації 
та опорного каркаса міських поселень.

Міська аґломерація – це сукупність просторово близьких, часом і просторово 
зрощених міських поселень, між якими налагоджуються тісні демографічні, 
економічні, соціальні і часто адміністративно-управлінські зв’язки. Класичним 
прикладом міської агломерації є сукупність міських поселень в українському 
Підкарпатті – Дрогобича, Борислава, Трускавця, Стебника і Східниці. Однак міська 
агломерація охоплює і сільські поселення, що розташовані на окраїнах міських чи 
вже увійшли у її територіальні межі. Наприклад, у тій же Дрогобицько-Бориславській 
агломерації такими сільськими поселеннями є Мразниця, Тустановичі, Баня 
Котовська, Губичі (околиці Борислава), Млинки (околиця Дрогобича), деякі села 
Дережичі, Модричі, Попелі, Раневичі та ін.

Такі аґломерації, де взаємодіють декілька значних за людністю міських 
поселень, називаються поліядерними. Інший тип утворюють так звані моноядерні 
агломерації. У них виділяється одне велике ядро, а інші міські поселення (це значною 
мірою селища міського типу) є дрібними. Прикладом може бути Львівська міська 
агломерація, у якій ядром виступає майже мільйонний Львів і поруч з ним міста – 
Винники, Дубляни, селища міського типу Брюховичі, Рудне, Пустомити, Запитів. 
Спосіб життя, використання земель і загалом природних ресурсів, сукупність 
внутрішніх комунікацій і зв’язків тощо – усе це є основою входження у цю міську 
агломерацію також сільських поселень в її межах. Усі села тут субурбанізовані, 
тобто у них переважає міський спосіб життя (значна частина їхнього населення 
працює у сусідніх містах, збут продовольчої продукції і сільськогосподарської 
сировини відбувається тут же на місці тощо).

Концепція опорного каркаса розселення. Сукупність міських поселень країни 
(реґіону), особливо великих і середніх, разом з лініями комунікацій між ними, 
утворює опорний каркас міського розселення. Ідею, поняття і концепцію опорного 
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каркаса розвинув московський учений Георгій Лаппо (“Города на пути в будущее”, 
Москва, 1987).

У зазначеній праці автор концепції виділяє такі просторові форми регіональних 
опорних каркасів міського розселення (рис. 3.5):

а) радіально-кільцева. В ній наявне одне велике ядро, а інші ядра розміщені 
на радіальних лініях, що йдуть від головного і часто з’єднані кільцями (їхніми 
частинами, хордами) між собою. Прикладом може бути опорний каркас міського 
розселення Західного суспільно-географічного регіону України (Львів – головне 
ядро, Тернопіль, Івано-Франківськ, Луцьк, Рівне тощо – інші ядра);

б) прямокутно-регулярна, решітчаста, ґратчаста. В ній міські поселення 
і лінії, що їх з’єднують, візуально утворюють сукупність прямокутників. У кутах 
цих фігур розташовані значні за людністю міські поселення. В Росії прикладом 
такого каркасу може бути система міст Центрально-Чорноземного району. Подібний 
опорний каркас і у північному Казахстані;

в) лінійно-вузлова. Більшість значних поселень цього каркаса перебувають  
на одній лінії вздовж потужної залізничної чи річкової магістралі. “Річковий” 
приклад – це Київ – Черкаси – Дніпропетровськ – Запоріжжя – Херсон;

г) приморська. Ядра зосереджені вздовж морського побережжя (Одеса – 
Миколаїв – Херсон в Україні). Вони пов’язані з містами гінтерлянду;

д) нерегулярна (багатоядерна). Ця форма характерна для гірничовидобувних 
регіонів, в яких важко визначити якусь закономірність у розміщенні більш-менш 
значних за людністю міських поселень. Прикладом нерегулярного опорного 
каркаса – система міських поселень Донбасу з його містом-мільйонером Донецьком, 
а далі – Луганськом, Маріуполем, Краматорськом, Слов’янськом, Бахмачем 
(Артемівськ), Макіївкою та ін.

Принципи геопросторової організації обласних систем розселення. Особливий 
інтерес для практики територіального програмування і прогнозування мають 
обласні системи розселення – загальні і спеціальні (міські). Внаслідок дослідження 
(на прикладі таких систем Західного регіону України) виявлено такі принципи   
їх геопросторової організації: а) відповідності геопросторової структури 
територіальній структурі обласного господарського комплексу; б) функціональної 
двоїстості ядер систем розселення; в) нестрогого входження локальних систем 
(елементарних, кущових, районних, окружних) у їхні суперсистеми; г) зростаючої 
централізації; д)  прогресуючої систематизації1.

Відповідність просторової структури обласної системи розселення 
територіальній структурі обласного господарського комплексу пояснюється 
тим, що у цих системах збігаються їхні ядра на всіх рівнях ієрархії, а також у 

1 Шаблий О. И. Особенности пространственной организации территориальных систем расселения / 
О. И. Шаблий, Б. И. Заставецкий, М. З. Мальский // География и Населения. – Ленинград: ГОСССР, 
1984. – №. 78 – С. 78.
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більшості випадків господарські і працересурсні зв’язки визначають пов’язаність 
поселень у одних та інших системах. Наприклад, районна система розселення 
відповідає районній (низового адмінрайону) господарській системі, бо районний 
центр є, зазвичай, не лише найбільшим демографічним, але й найпотужнішим 
економічним центром цієї території. У ньому зосереджена більшість переробних 
промислових підприємств району, які постачаються аграрною і лісовою сировиною 
з його території. Частина працівників цих підприємств доїжджає з навколишніх 
сіл. Аналогічна картина у кущових та окружних системах. Звичайно, в окремих 
випадках повного збігу може і не бути.

Рис. 3.5. Опорні каркаси розселення (Г. Лаппо, 1987):
а – радіально-кільцевий; б – гратчастий; в – лінійно-вузловий;

г – приморський; д – нерегулярний

Принцип функціональної двоїстості організаційних ядер систем розселення 
полягає у тому, що ядра систем вищого ієрархічного рангу можуть виконувати   
і, зазвичай, виконують функції ядер систем розселення більш низького рангу, 
Наприклад, організаційні ядра окружних систем розселення виконують функції 
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таких ядер районних і навіть кущових систем розселення. Отже, двоїстість полягає 
у тому, що будь-яке організаційне ядро є головним осередком, як мінімум, двох 
суміжних за ієрархією систем.

Принцип нестрогого входження локальних систем розселення у системи 
розселення вищого ієрархічного ранґу вже розглянули. Це означає, що не кожна 
система розселення обов’язково строго поділяється на підсистеми нижчого порядку. 
Наприклад, кущова система може мати у своєму складі   декілька елементарних 
і декілька окремих сільських поселень, що не входять у жодну елементарну. А 
районна система – декілька кущових і декілька елементарних поза межами кущових.

Наступним принципом територіальної організації обласної системи розселення є 
її зростаюча централізація. Вона виявляється у збільшенні людності і контрастності 
міських поселень, у кількісному зменшенні сільського населення і сільських 
населених пунктів. В умовах суспільної кризи цей процес дещо пригальмувався, 
але з часом він набере нової сили.

Нарешті, прогресуюча систематизація тісно пов’язана із зростаючою центра- 
лізацією. Зокрема, деяке зменшення темпів зростаючої централізації посилить 
систематизацію обласних систем, оскільки ядра локальних систем більше захоплю- 
ватимуть у сферу свого впливу їхні субсистеми1. Це, відповідно, зумовлює посилення 
строгості входження локальних систем у системи вищого ієрархічного рангу. Ще 
більше цей процес простежуватиметься у випадку обмеження зростання людності 
обласних центрів і соціально-економічній активізації малих і середніх міських 
поселень.

Зазначені п’ять принципів є “пунктом росту” теорії геопросторової організації 
систем розселення.

Концепція гнучкої територіальної організації виробництва*2

Проблеми просторового буття суспільства є центральними у соціально- 
економічній галузі географічної науки. У суспільній географії розвинена концепція 
територіальної організації продуктивних сил (ТОПС), у поняттєво-категоріальному 
апараті якої існують поняття територіальної організації виробництва (ТОВ), 
розміщення виробництва, законів і закономірностей ТОВ, територіальної соціально- 
економічної системи, системи розселення та ін. З прискоренням науково-технічного 
прогресу ці поняття змінюються, у них виникають нові сторони і опосередкування.

1 Тепер (2015 р.) два останні принципи послаблюють свою дію. Радше навпаки: почалася децентра-
лізація і десистематизація.

* Друкується за: Шаблій О. І. Концепція гнучкої територіальної організації виробництва / 
О. І. Шаблій // Історія Української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – 
Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. – С. 40–43.
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Сучасне поняття територіальної організації виробництва. Першим серед 
названих вище виникло поняття розміщення виробництва. Воно охоплювало 
уявлення про просторову структуру, просторову композицію продуктивних сил і 
(або) виробничих відносин у їх єдності чи окремо. Це так званий статичний аспект 
“розміщення”. З іншого боку, “розміщення” розумілось і розуміється як динамічний 
процес, що розвивається у часі, головною особливістю якого є локалізація окремих 
підприємств відповідно до чинників розміщення (природно- і працересурсного, 
транспортного) чи до їх комбінацій. У літературі відзначається, що термін 
“розміщення” виражає певне поняття, а саме: це розподіл на території тих чи інших 
господарських об’єктів, приуроченість їх до певних джерел сировини, палива, 
енергії, місць концентрації трудових ресурсів і споживання готової продукції.

Таким чином, процес розміщення, по суті, закінчується локалізацією окремих 
підприємств чи навіть їх груп, а саме розміщення розуміється передусім як 
просторова композиція, взаємозв’язане місцеположення елементів виробництва – 
підприємств. У цьому розумінні у змісті поняття “розміщення” ніби зникає ряд 
економіко-географічних аспектів виробництва, що відносяться безпосередньо до 
категорії територіального розподілу, наприклад, міжгалузеві і внутрішньогалузеві 
пропорції і виробничі зв’язки, просторова інтерпретація форм суспільної організації 
виробництва (його концентрації, спеціалізації, кооперування і комбінування), 
структурні особливості виробничо-територіальних поєднань і т. д.

Ці недоліки поняття “розміщення” були усунені після впровадження в економічну 
географію поняття територіальної організації виробництва (продуктивних сил). 
Його поява пов’язана з використанням у методичному арсеналі науки системного 
підходу, для якого саме організаційний аспект систем як певних функціональних 
єдностей є істотним. Поняття ТОВ за змістом ємніше, ніж поняття розміщення 
виробництва. Коротко суть ТОВ можна розкрити у таких положеннях:

Якщо розглядати ТОВ як динамічний процес, то вона передбачає розміщення 
не стільки окремих підприємств, скільки їх взаємопов’язаних територіальних груп 
у вигляді промислових і економічних центрів, вузлів, ТВК різних типів і масштабів. 
Це означає, що кожне підприємство виступає елементом територіальної системи, 
елементом певної територіальної єдності.

Якщо ТОВ представляти як просторову структуру, то це складна ієрархічна 
побудова, що охоплює різні форми просторового зосередження виробництва, 
просторові виробничі утворення (системи, комплекси), які мають внутрішні та 
зовнішні просторові зв’язки.

Нарешті, ТОВ – це процес просторового функціонування виробництва, який 
передбачає зміну станів вже розміщеного виробництва, зміну просторових зв’язків 
його елементів під впливом і завдань, що ставляться окремим територіальним 
системам їхніми суперсистемами. Це передбачає управління даним процесом, 
наявність організаційного механізму управління: програмування, прогнозування, 
фінансування, кредитування, обліку і т. д.
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Поняття “розміщення”, “територіальна організація” мають один спільний 
недолік: ними не охоплюється у явній формі та особливість просторового 
буття суспільства, яка пов’язана з динамікою функціонування вже розміщених 
підприємств і їх територіальних систем під впливом соціально-економічних, 
політичних і економічних умов, що змінюються в період розвитку суспільства 
переважно інтенсивним шляхом.

У наш час виробництво розвивається не стільки за рахунок нового будівництва, 
скільки шляхом його оновлення на якісно нових технічних засадах, шляхом 
підвищення продуктивності праці. Велика частина капіталовкладень йде на 
реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств. Це означає, що ТОВ – 
вже не стільки розміщення нових підприємств; скільки, і в першу чергу, зміна 
інтенсивності “способу виробництва” діючих підприємств та їх територіальних 
систем. Тепер йдеться про реорганізацію, “налаштування” територіальних 
систем виробництва на розв’язання завдань, висунутих їх суперсистемами: для 
макроекономічних районів – завдань, що поставлені національним господарським 
комплексом (НГК), для мезорайонів – завдань, що поставлені макрорайонами, і 
т. д. за ієрархічними ступенями районування аж до окремих підприємств та їх 
поєднань. Таким чином, ТОВ як регульоване розміщення підприємств та їх поєднань 
трансформується в період переходу до інтенсивного типу економічного розвитку 
в територіальну організацію виробництва на вже існуючих підприємствах і їх 
територіальних системах, часом зі зміною їх виробничого профілю.

У цих умовах важливу організаційну роль повинні відіграти територіальні 
цільові програми НТП. Складання територіально-галузевих індикативних планів і 
програм інтенсифікації економіки на основі прискореного впровадження науково- 
технічних досягнень у господарство стає одним з методів регулювання соціально- 
економічних процесів у територіальному зрізі, є дійсним методом реалізації ТОВ. 

Науково-технічна революція і територіальна організація виробництва.
Просторове буття виробництва в кінцевому результаті визначається дією 

соціальних та економічних законів. Найбільш динамічним компонентом 
виробництва є засоби виробництва, знаряддя праці, техніка. Виходячи з цього і 
треба розглядати роль науково-технічної революції, що має економічні і соціальні 
наслідки, в результаті чого змінюється просторове буття суспільства.

Як відомо, так звана промислова революція призвела свого часу в різних країнах 
і регіонах світу до ламання феодальних відносин і відкрила шлях капіталістичному 
способу виробництва. Структура господарства істотно змінилась: на перше місце 
вийшла промисловість. Будучи з самого початку тісно пов’язаною з сільським 
господарством щодо отримання сировини, промисловість потім реорганізувала і саме 
сільське господарство шляхом його індустріалізації. Просторове буття суспільства 
стало визначатись розміщенням промисловості (індустріалізація – урбанізація – 
формування систем розселення; індустріалізація сільського господарства – його 
капіталізація – формування зон торгового землеробства і т. д.). У цілому можна 
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констатувати, що періоду промислової революції, яка тривала до середини 50-х 
років XX ст., відповідає просторове буття виробництва у вигляді його розміщення, 
тобто територіальний розподіл підприємств, у першу чергу, промислової сфери.

Науково-технічна революція, що прийшла на зміну промисловій, характе-
ризувалась розвитком таких пріоритетних напрямків, як електрифікація, комплексна 
механізація і автоматизація, хімізація виробництва; високим рівнем інтеграції 
науки і виробництва; посиленням усуспільнення виробництва. Останнє проявилось 
також у формуванні територіальних систем виробництва не тільки на локальному 
і регіональному (зокрема, формування так званих інвестиційних ТВК), але й на 
міжрегіональному і загальнодержавному рівнях (формування загальнодержавної 
електроенергетичної і транспортної систем, міжгалузевих паливно-енергетичного, 
агропромислового та інших комплексів, НГК країни у цілому). Таким чином, 
просторове буття виробництва характеризувалось системною організацією. Саме 
в цей період створились матеріальні і духовні передумови становлення концепцій 
ТОВ, ТОПС, територіальної організації суспільства в цілому.

Сучасний етап науково-технічної революції означає:
1. Масове впровадження мікроелектроніки в технологію виробничих процесів 

(зокрема, мінікомп’ютерів, інтегральних схем, промислових роботів, мікропроце- 
сорів і т. д.). Словом – електронізація виробництва.

2. Переведення всієї сфери управління на інтенсивний шлях розвитку. В 
результаті, будуть створені територіальні і загальнодержавний інформаційні 
комплекси.

3. Зміна пріоритетів окремих галузей у НГК країни, в соціальній сфері, культурі. 
Провідними у національному господарстві стають радіоелектроніка, мала хімічна 
промисловість, виробництво засобів автоматизації та інформації. Здійснюється 
електронна автоматизація традиційних галузей: верстатобудування (виробництво 
верстатів з числовим програмним управлінням, гнучких автоматизованих 
виробничих модулів і систем та ін.), автомобіле- і авіабудування, металургія. 
Ядром міжгалузевої і територіальної інтеграції стають розвиток засобів інформації 
і пов’язане з ним машинобудування.

4. Інтенсивне використання нетрадиційних енергоносіїв, розвиток нетра- 
диційної енергетики: атомної, ядерного синтезу, сонячної, геотермальної та ін. 
На цій основі формується нова структура паливно-енергетичного міжгалузевого 
комплексу.

5. Поліпшення структури і якості конструктивних матеріалів, спрямоване  
на задоволення потреб індустріально-будівельного комплексу. Це призведе до 
формування нового міжгалузевого комплексу конструктивних матеріалів.

6. Істотний розвиток і якісне зрушення у транспорті, пов’язані зі зростанням 
ролі авто- і авіатранспорту, переведенням залізниць на нові види тяги, застосуванням 
автоматичних засобів навігації і управління транспортним процесом. Ці зміни 
призведуть до формування нового транспортного комплексу як інтегрованої  
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високоефективної системи, спрямованої на повніше задоволення господарства і 
населення в транспортних послугах,

7. Якісні зміни у виробництві продовольства, істотна перебудова АПК країни 
на основі агробізнесу.

Таким чином, реалізація цих напрямків буде мати великі економічні і соціальні 
наслідки, призведе до корінних структурних зрушень у виробництві, споживанні, 
способі життя, нарешті, у просторовій організації суспільства. Особливості 
сучасного етапу науково-технічної революції надають нову якість і територіальній 
організації виробництва, створюють передумови її трансформації у гнучку 
територіальну організацію виробництва (ГТОВ).

Два значення гнучкої територіальної організації виробництва. Оскільки 
термін і поняття “гнучка ТОВ” вводяться у науку вперше, доцільно детальніше 
зупинитися на них. На наш погляд, “гнучкість” треба розуміти у двох значеннях: 
широкому і вузькому.

У широкому значенні під “гнучкістю” розуміється потенційна можливість 
істотного перетворення ТОВ за порівняно короткий часовий період, виходячи із 
суспільно-економічних цілей, завдань і потреб.

У вузькому значенні “гнучкість” являє собою можливість швидких і ефективних 
змін ТОВ в умовах переважно інтенсивного розвитку господарства. Це період, коли 
економіка країни перетворилась у великомасштабну, глибоко структуризовану  
як в галузевому, так і в територіальному розрізі, що може розв’язувати будь-які 
соціально-економічні завдання і проблеми; актуальним стало впровадження у 
виробництво праце-, енерго- і матеріалозберігаючих технологій; зросла наукоємність 
виробництва; поряд і у зв’язку з поділом суспільної праці дедалі більшого значення 
набуває її інтеграція, у тому числі інтеграція науки і виробництва, агропромислова 
інтеграція, інтеграція країн та ін.; істотним фактором розвитку всіх без винятку 
країн стає світовий ринок, зокрема ринок ліцензій і послуг.

Усі ці та ряд інших нових чинників кінця XX – початку XXI ст. впливають на 
ТОВ країни, потребують її гнучкості у вузькому значенні слова, тобто швидкого 
реагування на економічні, соціальні, політичні і екологічні внутрішні та зовнішні 
ситуації, що змінюються. У той же час на сучасному етапі створюються матеріальні 
та інформаційні засоби, а також інтелектуальне забезпечення гнучкої ТОВ.

Гнучкість будь-якої виробничої, у тому числі і територіальної системи, 
необхідно трактувати як зовнішні засоби управління її адаптивною властивістю  
і, ширше, надійністю її розвитку. Виділяються три групи факторів гнучкості, з 
допомогою яких можна управляти адаптивною здатністю і надійністю:

1) резерви потужностей, особливо у взаємопов’язаних суміжних галузях, які 
поставляють основні і обігові засоби (зокрема, в межах міжгалузевих і галузевих 
комплексів), що забезпечує гнучкість економічного маневрування;

2) структурні фактори, у тому числі: а) співвідношення витрат – умовно- 
постійних і змінних, на інфраструктуру та інші об’єкти – національногосподарські 
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і галузеві; б) ступінь різноманітності структури системи; в) рівень спеціалізації і 
кооперування; г) ступінь закільцювання структури зв’язків та ін.;

3) фактори динаміки розвитку: а) ступінь дискретності введення потужностей 
(великими і малими чергами); б) зміна затрат за варіантами розвитку в часі; в) темпи 
росту системи та ін.

Наприкінці XX – на початку XXI ст. гнучкість ТОВ треба пов’язувати в 
першу чергу з тим якісним стрибком, який передбачається у результаті масового 
впровадження на підприємствах і об’єднаннях ГАС (гнучких автоматичних систем) 
та ІВС (інтегральних виробничих систем).

ГАС являє собою повністю автоматизоване виробництво певної продукції у 
вигляді технологічного ланцюжка, починаючи від складу заготовок і закінчуючи 
складом готової продукції, яка управляється ЕОМ, що може в разі потреби 
змінювати програму праці. ІВС охоплює значно більше видів діяльності і відповідно 
операцій, ніж ГАС. Крім автоматичного виготовлення продукції, переміщення 
напівфабрикатів зі складу і готової продукції на склад, сюди входять також 
автоматичне проектування, планування, бухгалтерський облік і т. д., тобто багато 
видів діяльності з невиробничого обслуговування.

Зростання кількості ГАС та ІВС в країні, особливо у машинобудівних центрах, 
з часом призведе до якісного стрибка у ТОВ.

По-перше, внаслідок істотного підвищення продуктивності праці зросте роль 
центрів локалізації ГАС та ІВС, їх місце в територіальному розподілі та інтеграції 
праці, спеціалізації. Таким чином, виникнуть просторові ядра ГТОВ.

По-друге, створення потужностей з виробництва засобів виробництва для ГАС 
та ІВС, а також розвиток мережі ГАС та ІВС на одних підприємствах і центрах 
повинно суттєво вплинути на функціонування інших підприємств і центрів, а отже, 
і на розвиток та організацію міжселенних економічних і соціальних зв’язків, роботу 
транспорту, сфери послуг, галузевих і міжгалузевих територіальних комплексів, які 
за необхідністю повинні бути гнучкими у вузькому значенні слова.

По-третє, виникнення просторових ядер ГТОВ, гнучких галузевих і 
міжгалузевих територіальних систем створює умови для формування інтегральних 
гнучких територіальних систем на локальному (вузол, мікрорайон) і регіональному 
(мезорайон, макрорайон) рівнях.

По-четверте, в остаточному підсумку внаслідок наростання зв’язків між 
гнучкими територіальними інтегральними, галузевими і міжгалузевими системами 
буде створена загальнодержавна гнучка територіальна організація виробництва.

Суть гнучкої територіальної організації виробництва. На наш погляд, ГТОВ 
передбачає наступне.

Швидке та ефективне “налаштування” територіальних господарських систем на 
вирішення проблем і завдань, що поставлені їх суперсистемами. Проблеми і завдання 
можна розділити за змістом і за просторовими масштабами. У першому аспекті це 
проблеми економічні (продовольча, енергетична та ін.), соціальні (освіта, підготовка 
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кадрів), політичні (безпека країни) й екологічні (охорона довкілля в цілому чи 
його компонентів). У другому аспекті це проблеми міжнародні, загальнодержавні, 
міжрегіональні, регіональні і локальні.

Швидке і ефективне усунення невідповідностей між окремими елемен- 
тами і компонентами територіальних систем, а саме: а) між довкіллям, його 
природноресурсним потенціалом і рівнем, а також характером соціально-економіч- 
ного розвитку; б) між соціальним, у тому числі працересурсним, потенціалом 
території та її господарським потенціалом; в) між сферами виробничою і послуг; 
г) між окремими компонентами цих сфер (наприклад, видобувною і обробною 
промисловістю, промисловістю і сільським господарством та ін.).

Швидке і ефективне пристосування територіальних систем до змінних за 
відомими траєкторіями демографічною, соціальною і економічною ситуаціями 
(наприклад, при заздалегідь відомій зміні демографічної ситуації регіону, що впливає 
в кінцевому рахунку на його трудові ресурси, необхідна своєчасна перебудова 
господарської системи з орієнтацією її на розвиток, наприклад, непрацемістких 
галузей, впровадження працезберігаючих технологій, зміна професійного і 
кваліфікаційного складу кадрів і т. д.).

Швидкий вибір системою оптимального шляху до “виживання” у випадку 
виникнення непередбачених проблемних ситуацій.

Висловлені думки з приводу ГТОВ мають постановчий характер. Об’єктивні 
фактори і логіка внутрішнього розвитку суспільної географії ставлять перед нею на 
найближчі роки велику проблему – розробити методологічні, теоретичні і методичні 
засади концепції гнучкої територіальної організації виробництва і суспільства 
загалом.

Концепція геопросторової організації                                                          
в інформаційному суспільстві*1

Центральною проблемою, що відображає сутність предмету суспільної 
географії є геопросторова організація суспільства і його структурних частин. Саме 
поняття геопросторової організації має, як мінімум, чотири “зрізи”, які змінюються 
в часі і взаємопов’язані між собою. Зокрема це:

а) взаєморозташування елементів суспільства (підприємств, закладів, посе- 
лень) стосовно “чинників розміщення” у двохвимірному (тепер частково – і в 
трьохвимірному) просторі земної поверхні;

* Друкується за: Шаблій О. І. Нові тенденції геопросторової організації інформаційного суспільства / 
О. І. Шаблій // Географічна наука і практика : виклики епохи : Матеріали міжнародної наукової 
конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16–18 травня 
2013 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Т. 1. – С. 25–30.
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б) взаємозв’язки цих елементів. Агентом зв’язків виступає “продукція” 
названих елементів (жива і уречевлена праця – робоча сила, речовина, енергія, 
інформація);

в) формування геопросторових утворень (структур), які виникли внаслідок 
зосередження елементів і зв’язків, тобто територіальних вузлів, кущів, підрайонів, 
районів, держав, їх геопросторових блоків тощо;

г) функціонування усіх трьох попередніх “зрізів” (аспектів), тобто зміни їх 
станів на протязі порівняно невеликих проміжків часу – доби, тижня, декади, місяця, 
кварталу чи року. У процесі функціонування особливу роль відіграє циркуляція 
управлінської інформації.

Залежно від типу суспільства і технологічних ознак цивілізацій вони (цивілізації) 
поділяються на: аграрну, індустріальну, постіндустріальну, інформаційну. Рушійною 
силою у розвитку і геопросторовій організації суспільства виступають різні види 
“енергії”. Зокрема в аграрних суспільствах вирішальне значення має енергія сонця 
акумульована у т. зв. живій речовині (за В. Вернадським). Тут велике застосування 
має передусім жива енергія людини і тварин (як робочої і продуктивної худоби), а 
також енергія фотосинтезу зелених рослин. Вся аграрна цивілізація базується на цій 
енергії. Тому чотири “зрізи” (аспекти) геопросторової організації можна зрозуміти 
і усвідомити лише у контексті “енергії сонця – живої речовини”, особливо перший 
(розміщення) і останній (функціонування) аспекти.

В умовах індустріальної цивілізації у розвитку суспільства і його геопросторової 
організації визначальною є не енергія живої речовини, а електроенергія, що 
виробляється головно для урухомлення машин (їх систем). Її використання не 
лише різко підвищує продуктивність праці, але й дає можливість урізноманітнювати 
технологію виробництва (видобування і переробки найрізноманітнішої сировини), 
виготовляти продукцію з такими споживчими властивостями, які відсутні у живій 
природі. До того ж чинники геопросторової організації суспільства, особливо його 
господарської сфери надзвичайно урізноманітнилися. Саме для індустріальної 
цивілізації властива однакова роль усіх “зрізів” геопросторової організації, кожен 
з яких не існує без іншого. Якщо для аграрного суспільства характерне площинне 
(ареальне) розміщення (сільськогосподарська територіальна спеціалізація, аграрне 
розселення), то в індустріальному – характерні точкові, групові (комплексні), лінійні 
і рідше ареальні (наприклад, промислові райони) форми.

У постіндустріальному суспільстві важлива роль першого “зрізу” геопросторової 
організації. Але з тою особливістю, що сфера послуг сама індустріалізується і є 
конкретизацією індустріалізму (наприклад, індустрія туризму) у перехідному його 
періоді до інформаційного суспільства.

Нарешті, інформаційне суспільство, що приходить на зміну індустріальному 
і постіндустріальному, має в основі свого розвитку і геопросторової організації 
“енергію інформації”. Воно формується на базі інформаційної революції (її ще 
називають третьою промисловою революцією), яка знаменує собою корінне 



ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ372

зрушення у засобах виробництва і у самій людині. “Енергія інформації” полягає 
в тому, що сама інформація (першою чергою наукова) стає головним капіталом 
розвитку людства. Хто володіє цим капіталом і засобами його створення та 
використання, той володіє світом. “Енергія інформації” – це енергія прогресу на 
сучасному етапі розвитку людства.

Для географії інформаційного суспільства важливі дві таких особливості:
1) на перше місце висуваються дослідження четвертого аспекту геопросторової 

організації суспільства – його функціонування у часі, тобто зміни його окремих 
просторових субсистем на протязі коротких часових періодів і фіксація цих змін для 
вироблення керівних рішень з метою оптимізації чи гомеостатичного утримання 
цих субсистем;

2) якщо в індустріальному і постіндустріальному суспільствах вирішальне 
значення мала його “точкова” і “лінійна” геопросторова організація, то в інфор-
маційному – мережева організація. При чому:

а) просторово-часовою “точкою” може виступати навіть окрема людина, 
оснащена комунікативною технікою (мобілка, айфон, айпад, персональний 
комп’ютер) чи неформальні групи людей (групи флеш-мобу)1;

б)місця виробництва інформації, її зберігання, обробки та використання 
можуть не збігатися. Це нове явище у геопросторовій організації загалом (у 
подальшому це буде продемонстровано на прикладі т. зв. системи Grid);

в) індустріальна матеріальна база інформаційних мереж (систем комп’ютерів) 
у розвинених країнах у загальних рисах повторює територіальну організацію 
суспільства, особливо геоурбаністичної системи. Це пов’язане з тим, що у головних 
містах розміщені як наукові і навчальні заклади та установи, так і головні споживачі 
наукової інформації – віртуальні центри, ядра, кластери, платформи тощо;

г) у широкому розумінні лише в умовах розвитку інформаційного суспільства 
та мережевої геопросторової організації можна говорити про справжню, а не 
декларативну гнучку організацію суспільства, зокрема окремих видів економічної 
діяльності – наукової, освітньої, фінансово-банкової, культурної тощо.

Ідея гнучкої геопросторової організації суспільства (ГГПОС) була обґрунтована 
нами ще у 1987 р. в окремій статті2. З того часу минуло 25 років. Але ця ідея не 
отримала подальшого розвитку. Отже, наша публікація просуває вперед концепцію 
ГГПОС. Коротко ця ідея полягала у наступному.

Гнучкість являє собою можливість швидких та ефективних змін (тут – 
функціональних) в умовах переважно інтенсивного розвитку господарства і 
зростаючої його структуризації. Гнучкість будь-якої виробничої (соціальної, 

1 При цьому, якщо цю людину трактувати як працівника, то його “офіс” можна звести до окремого 
приміщення (кімнати у квартирі, кабінет на роботі), а інструментарій – до дисплея комп’ютера і 
його клавіатури.

2 Шаблий О. И. Гибкая териториальная организация производства / О. И. Шаблий // География и 
современность. – Ленинград, 1987. – Вып. 3. – С. 95–104.
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демографічної тощо) системи необхідно трактувати з умовою використання засобів 
управління її адаптивною здатністю і надійністю. Виділено три групи чинників 
гнучкості:

а) резерви потужностей, особливо у взаємопов’язаних, взаємозамінних 
системах (у сучасному випадку – це резервні потужності ЕОМ, поєднаних у системи 
інформаційної інфраструктури);

б) динамічні чинники. Зокрема: ступінь дискретності потужностей (великими, 
середніми і малими чергами); зміна затрат за варіантами розвитку в часі; темпи 
росту систем, в т. ч. інформаційних;

в) структурні чинники: співвідношення витрат (умовно постійних і змінних) 
на інфраструктури та інші національногосподарські і галузеві об’єкти; ступінь 
різноманітності структури систем; рівень спеціалізації і кооперування; ступінь 
закільцювання зв’язків та ін.

Наприкінці XX ст. гнучкість ГПОС пов’язувалася передовсім з тим якісним 
стрибком, який передбачався унаслідок масового впровадження на промислових 
підприємствах та об’єднаннях ГАС (гнучких автоматизованих систем) та ІВС 
(інтегральних виробничих систем).

Збільшення кількості ГАС та ІВС передбачало, що:
а) внаслідок суттєвого підвищення продуктивності праці зросте роль центрів 

локалізації ГАС та ІВС, їхнє місце у територіальному розподілі й інтеґрації праці. 
Отже, виникнуть просторові ядра ГГПОС;

б) створення потужностей з виробництва засобів виробництва для ГАС та ІВС, а 
також розвиток мережі ГАС та ІВС на одних підприємствах і центрах суттєво вплине 
на функціонування інших підприємств і центрів, а отже, і на розвиток та організацію 
міжселенних економічних і соціальних зв’язків, роботу транспорту, сфери послуг 
галузевих і міжгалузевих територіальних комплексів, які за необхідністю повинні 
бути гнучкими;

в) виникнення просторових ядер ГТОВ, гнучких галузевих і міжгалузевих 
територіальних систем створює умови для формування інтегральних гнучких 
територіальних систем на локальному (вузол, мікрорайон) і регіональному 
(мезорайон, макрорайон) рівнях;

г) в остаточному підсумку внаслідок наростання зв’язків між гнучкими 
територіальними інтегральними, галузевими і міжгалузевими системами буде 
створена загальнодержавна гнучка територіальна організація виробництва (ГТОВ). 
У другій половині нульових років XXI ст. розвиток ГГПОС йде дещо відмінним 
шляхом у зв’язку з появою якісно нових технологічних систем, зокрема т. зв. 
адитивного виробництва і організації всеукраїнської, європейської та світової 
інфраструктури Grid.

Адитивне або ЗD-виробництво – має в основі принципово нову технологію 
виготовлення деталей шляхом їх “друкування”. Іншими словами, шляхом 
розкладання ідеальної моделі деталі на  шари, виготовлення на спеціальному 
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принтері друкарським способом цих шарів і “наліплювання” один на одного. Із 
плоских “заготовок” виходить об’ємна деталь. А вже із деталей складають предмет – 
автомобілі, літаки, двигуни чи комп’ютери і т. д. і т. п. За такою технологією 
можна налагоджувати як масове, так і серійне й індивідуальне (за одиничними 
замовленнями) виготовлення продукції. Крім того, мало не всі деталі можна 
виробляти на одній технологічній лінії. Нарешті, істотно зменшаться виробничі 
площі підприємств, які використовуватимуть не лише нові технології, але й нові 
матеріали (наприклад, вуглецеві композитні замість сталі чи алюмінію)1.

Впровадження цифрових технологій у виробничу сферу і у сферу послуг внесе 
зміни і у окремі “зрізи” геопросторової організації суспільства. Зокрема:

а) частина виробництв, які у минулому перемістилися у країни з дешевою 
робочою силою, тепер повернуться у багаті держави, поскільки загальні витрати 
на оплату праці і техніку знизяться. Отже, швидко зміниться перший аспект ГПОС 
(розміщення) у глобальному масштабі;

б) зменшиться роль унікальних центрів (і районів) зосередження виробництва 
дефіцитних металів – алюмінію, міді і заліза, а зросте значення багаточисельних 
осередків виготовлення композитних матеріалів на вуглецевій основі. Внаслідок 
цього зменшиться залежність одних країн чи районів від інших, забезпеченіших 
на названі дефіцитні матеріали;

в) у ГПОС підвищиться роль малих і середніх підприємств і закладів, що 
мають більше ступенів свободи як при їхньому створенні, так і функціонуванні;

г) появляться online-спільноти у сфері послуг подібно до Facebook, які  
за допомогою Internet здійснюватимуть різноманітні послуги реноваційного, 
ремонтного, обслуговувального, одним словом, сервісного характеру. Тобто виникне 
гнучке “соціальне виробництво”2;

д) загалом таке “виробництво” просторово деконцентрується, наблизиться до 
споживача його продукції і послуг, створить нові типи територіальних кластерів. 
Створення і функціонування т. зв. Grid-інфраструктури на локальному, 
районному, загальнонаціональному, континентальному і глобальному рівнях є 
прикладом нової геопросторової організації суспільства передовсім у науковій, 
освітній та культурній сферах. У цьому контексті слід проаналізувати із сучасних 
позицій головні категорії, поняттєво-термінологічні системи, закони і закономірності 
і навіть теорії та концепції нашої науки, які склалися на стадії індустріального і 
постіндустріального розвитку суспільства.

Що являє собою Grid-інфраструктура (далі – Grid) і які її суспільні та гео- 
просторові функції? Розглянемо її на прикладі української національної Grid – т. зв. 
UGRID.

1 Маркіллі П. Третя промислова революція / П. Маркіллі // Український тиждень. – 18 травня 
2012. – Ч. 20. – С. 28–29.

2 Там само. – С. 29.
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Grid (англ.) означає ґратка, решітка, або іншим словом – мережа. Це передовсім 
система комп’ютерних центрів (кластерів) і ліній оптово-волоконного зв’язку для 
передачі інформації користувачам. Ця мережа створена Національною академією 
наук України і Міністерством освіти і науки у 2007 р. з метою забезпечення установ, 
організацій і фізичних осіб у названих сферах (сегментах) соціально-економічної 
діяльності інформаційними послугами з допомогою Internet-технологій. Тоді ж   
у червні 2007 р. національна мережа під кодовою назвою “URAN” (Ukrainian 
research and Academic Network) була підключена до аналогічної Європейської 
мережі GEANT-2 з центром у Женеві. Головний центр управління українською 
мережею знаходиться у Києві, а регіональні – у великих наукових (вони ж соціально- 
економічні) центрах нашої держави. На наступній картосхемі видно як виглядає 
ця мережа (рис. 3.6)1.

У мережі URAN, зокрема у сегменті МОН, виділяються за функціями у системі 
такі центри:

1) базовий ресурсно-операційний центр (БРОЦ) на основі Київського 
політехнічного інституту з центром суперкомп’ютерних обчислень з потужним 
кластером;

1 [Електронний ресурс] – http://grid.ntu.kiev.ua/index…

Рис. 3.6. Мережа “URAN”
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2) Світовий Центр Даних (СЦД) “Геоінформатика та сталий розвиток”;
3) п’ять регіональних ресурсно-операційних центрів (РРОЦ) у Харкові, 

Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі та Львові.
Все це означає, що в інфраструктурній системі “Grid” існує технологічна 

спеціалізація центрів. Ідея Grid, його реалізація на території України дозволяють 
зробити ряд суспільно-географічних висновків.

1. Геопросторова організація цієї інформаційної системи тісно корелюється 
з географією господарства України, розміщенням населення, особливо з 
урбогеографією:

а) найбільші ґрідовські вузли зосереджені у містах-мільйонниках (Київ, 
Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса, Львів – останній має мільйон денного 
населення); 

б) чотири з шести головних інформаційно-комунікаційних ліній скеровані 
на Київ (головне всеукраїнське ядро), окремим субцентром південного сходу є 
Дніпропетровськ; найближчим часом внаслідок введення у дію ліній Львів–Одеса– 
Сімферополь та Харків–Донецьк URAN закільцюється;

в) у загальному центристська функція названих ядер посилює їх загальнорайонну 
соціально-економічну функцію. Відомо, що в Україні виділяють шість суспільно- 
географічних макрорайони1. Першою рисою кожного з них є тяжіння території до 
його головного ядра, яким є одне з названих міст-мільйонників.

2. Впровадження Grid-інфраструктури з урахуванням її інформаційної функції, 
по-перше, збільшує кількісне охоплення видів економічної діяльності, по-друге, 
при цьому істотно зростає комплексний розвиток макрорегіону;

3. Враховуючи, що головні соціально-економічні ядра макрорегіонів України 
просторово збігаються з ядрами наукових центрів НАН України, то цим посилюється 
поляризація “суспільного ландшафту” у межах кожного з названих шести регіонів;

4. Водночас наростає геопросторова інтеграція всеукраїнського соціуму, бо 
при загальній інтегрованості і континуальності Grid-інфраструктури відбувається 
її інтеграція на функціональному рівні: виконання певної обчислювальної задачі 
може здійснюватися паралельно у декількох операційних центрах, де для цього у 
даний момент наявні резервні потужності. Іншими словами, при геопросторовій 
сталості (стабільності) матеріальної та інформаційної бази відбувається постійна 
геопросторово-функціональна деконцентрація в режимі online. Це новий феномен 
у геопросторовій організації не лише інформаційно-наукової (та освітньої) сфер, 
але й усього суспільства загалом.

5. Включення URAN у Європейську Grid означає фактичну інтеграцію України 
у загальноєвропейські науковий, освітній, культурний, соціально-економічний 
простір.

1 Шаблій О. І. Основи соціально-економічного районування / О. І. Шаблій // Соціально-економічна 
географія України. – Львів : Світ, 2000. – С. 479–492.
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Отже, декілька суттєвих висновків стосовно геопросторових аспектів розвитку 
суспільства в останнє десятиріччя і нових підходів у суспільній географії. Зокрема:

1) відбувається процес “віртуалізації суспільства”, особливо “віртуалізації 
економіки” і її підсистем (кластерів), зокрема сукупності галузей і видів діяльності, 
пов’язаних з безпосереднім виробництвом, зберіганням, переміщенням і вико- 
ристанням інформації;

2) формування “віртуальної економіки” і її “інформаційного скелета” та 
“нервових відгалужень” призводить до двох протилежних тенденцій: з одного боку 
геопросторова поляризація, з іншого – геопросторова гомогенізація суспільства;

3) розвиток “віртуального суспільства” зумовлює інтенсивне формування 
ноосфери і її геопросторову морфологізацію. Нагальним науковим завданням 
суспільної географії є дослідити проблеми кореляції форм геопросторової організації 
інформаційного (ноосферизованого) суспільства з суспільствами індустріальним 
та постіндустріальним;

4) поряд з реальними і концептуальними об’єктами суспільної географії 
необхідно активно приступити до вивчення віртуальних об’єктів (віртуальне 
поселення, район, комплекс і т. д.);

5) у зв’язку з цим слід переглянути поняттєво-термінологічний, категоріальний 
та концептуальний апарат нашої науки у руслі його віртуалізації.

Концепції центральності і периферійності*1

Постановка проблеми та її актуальність. Географія загалом і особливо 
суспільне землезнання віддавна користується поняттями центральності і 
периферійності. Це пов’язане з тим, що першою і найзагальнішою категорією цієї 
науки є категорія геопросторової організації суспільства, а конкретними формами 
цієї організації є різноманітні об’єкти на земній поверхні – держави, їх союзи, 
регіони, територіальні комплекси, міські агломерації, поселення та ін. Кожен об’єкт 
характеризується географічним положенням, яке його ідентифікує, визначаючи 
його суттєву рису – позиційність.

Своєю чергою, географічне положення об’єкта дуже часто визначається у 
термінах центральності і периферійності. Ці терміни і відповідні їм поняття ще 
не отримали у спеціальній літературі дифініювання (означення). Вони є досить 
розмитими і кожен дослідник використовує їх на підсвідомому (інтуїтивному) рівні. 
Тому виникає потреба осмислити їх фахово-географічно, проаналізувати існуючий 
теоретичний і практичний доробок у цій сфері.

* Друкується за: Шаблій О. І. Категорії центральності та периферійності в загальній та описовій 
суспільній географії / О. І. Шаблій, Г. Н. Сохоцька // Історія Української географії. Всеукраїнський 
науково-теоретичний часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – Вип. 26. – С. 7–15.
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Огляд публікацій. У національній фаховій літературі поки що відсутні 
широкоформатні (фундаментальні) розробки названих понять, зокрема поняття 
периферійності.

У наших публікаціях – навчальних посібниках “Соціально-економічна географія 
України” (видання 1994, 1996, 2000 рр. за ред. О. І. Шаблія) був запропонований 
україноцентричний принцип у вивченні географії у загальноосвітній і вищій школі. 
Там же при вивченні і дослідженні проблеми регіоналізації було запропоновано 
виокремити у кожному соціально-економічному районі України (а таких районів 
було обґрунтовано шість) одну центральну і одну (дві, три чи навіть сім, як у 
Західному регіоні) периферійних областей.

Слід зазначити, що першим проблему “центр–периферія” поставив у 
1983 р. Енрід Алаєв у книзі “Социально-экономическая география. Понятийно- 
терминологический словарь” (1). В Україні останнім часом найглибша публікація 
виконана київським географом І. О. Пилипенком (2011), який розглянув поняття 
периферії і питання механізмів формування суспільно-географічних периферій у 
контексті концепцій динамічного розвитку. Львівські географи М. С. Дністрянський 
(2007), Р. М. Лозинський (2012), І. І. Ровенчак і Л. І. Котик (2012) у своїх працях 
проаналізували питання центральності та периферійності головно на конкретних 
об’єктах із суспільної географії України.

Нещодавно (2012 р.) у Польщі відбулася міжнародна конференція з проблем 
розвитку периферійних, у т. ч. прикордонних сільськогосподарських територій.

Мета дослідження – розглянути категорії “центральність – периферійність” у 
контексті теоретичного набутку (теорії, концепції, доктрини) суспільної географії, а 
також розглянути модерні підходи у трактуванні центральності та периферійності, 
визначити головні ознаки центральних та периферійних регіонів. Тут важливо 
також динамічні концепції, що застосовуються для урухомлювання економічного 
та соціального розвитку периферійних регіонів.

Виклад основного матеріалу. Парні категорії центральності і периферійності 
є загальнонауковими. Вони проявляються в усіх науках конкретними прикладами, 
взятими із реального життя і духовного світу. Будь-яка центральність діалектично 
передбачає наявність і у зв’язку з нею периферійність. І навпаки, коли говоримо 
про периферійність, то передбачаємо існування центру, центральності.

Особливо яскраво проявляється “центральність – периферійність” у геопросто- 
ровій організації суспільства, яка є предметом дослідження суспільної географії. 
Місто (центр) і його приміська зона (продовольча, рекреаційна, працересурсна); село 
(центр) і його периферія в особі земельних угідь як місць праці у рослинницькій 
чи меліоративній галузях; столичний регіон як центральний у політичному житті 
держави і позастоличні периферійні місцевості і т. д. Прикладів можна навести 
набагато більше. У 1994 р. один з авторів цієї статі (4) висунув ідею україноцентризму 
у спеціальній (описовій) географії. У 2006 р. і 2009 р. україноцентризм вже був 
обґрунтований як гіпотеза (5).
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У цих публікаціях увага була звернена на перший елемент названої поняттєвої 
пари – центризм. Він (центризм) розглядається як серединна ланка ланцюга 
концептів: центральність – центризм – централізм.

Центральність як поняття відображає здебільшого просторове (але не лише) 
відношення певного явища до його околиць, периферії, навколишнього світу. Це, 
зазвичай, пасивне відношення, виражене чи асоційоване в термінах геометрії, теорії 
графів. Наприклад, кажемо Центральна Європа, Центральна Азія, Центральна 
Америка чи Центральна Африка. Центральність може і означати специфічний 
результат взаємодії між “периферіями”. Наприклад, кажуть, що Львів знаходиться 
на перехресті, тобто у центрі перетину торгових шляхів. Все це так зване пасивне 
означення центральності. Відповідно “централізм” відображає активну сторону 
взаємодії, виділеної за певною ознакою (наприклад, управлінською), центру із 
залежними від нього об’єктами. Класичним тут є т. зв. демократичний централізм 
чи автократичний централізм.

Водночас “центризм” можна дефініювати у термінах теорії систем, у т. ч. 
кібернетичних (таких, які є керованими). Отже, повинен бути: а) центр (суб’єкт), 
якому належить керівна (управлінська) функція; б) “периферія” (об’єкт), який так 
чи інакше взаємодіє з центром (суб’єктом), виконуючи визначені ним функції у 
системі. Такий центризм характерний для внутрішньої територіальної організації 
багатьох держав, особливо унітарних. У загальній теорії систем “центр” (“суб’єкт”) – це 
регулятор, а “периферія” – це об’єкт, регульована підсистема.

Можна дефініювати поняття “центризму” у термінах теорії загальної екології. 
Тут екологічні системи (в т. ч. і територіальні) охоплюють “господаря” (центр) і 
його “середовище” (довкілля). Все залежить від того, хто є господарем у системі 
людина, суспільство, територіальна спільнота і т. п.

У руслі цих двох парадигм – системної та екологічної – можна говорити 
про різні аспекти центризму у суспільстві. Зокрема: психологічний, духовний, 
культурний, соціальний, економічний, національний, геопросторовий (в т. ч. 
локальний, регіональний, загальнодержавний, наддержавний, глобальний) тощо. 
Були в історії нашої науки антропо- і фізіоцентризм. Тепер, коли існує екологічна 
парадигма, вони синтезовані теорією сталого розвитку чи ноосфероцентризму.

Проблеми центральності і периферійності в теорії суспільної географії. Ідея 
центральності і периферійності проходить золотою ниткою мало не в усіх теоріях 
географії, у яких досліджуються проблеми геопросторової організації суспільства на 
різних рівнях його розвитку і функціонування. Назвемо ці теорії: центральних місць, 
територіальних систем розселення, штандорту сільського господарства, полюсів 
зростання, функціональної теорії держави, світового острова, рімленду, “Світового 
села”, бігейвіоризму, дифузії інновацій та ін. Серед методів, якими досліджують 
питання реальної геопросторової організації суспільства чи його складових частин, 
слід назвати теоретико-графові засоби (визначення центральності графа) чи 
центроїдний метод Святловського.
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Розглянемо коротко особливості названих теорій у руслі категорій центральності 
і периферійності.

Теорія центральних місць. Розроблена у 1933 р. німецьким ученим Вальтером 
Кристаллером і вдосконалена німецьким ученим Августом Льошем (1944 р.) і 
американським дослідником Волтером Ізардом (Айзардом) у 1956 р.

Вже сама назва теорії центральних місць містить у собі ідею місць нецентральних, 
тобто периферійних, побічних, другорядних. А якщо усі місця об’єднані 
географічними полями, то виходить, що між центральними і нецентральними 
існує функціональний і генетичний зв’язок.

Сама форма поля – в ідеальному випадку є шестикутною (гексагональною, 
шестисторонньою) – тут не має принципового значення. Хоч В. Кристаллер виявив 
навіть деяку закономірність, яка пов’язує кожне центральне місце з кількістю 
обслуговуваних ним нецентральних місць, т. зв. число k.

В А. Льоша населені пункти – центральні місця однакових розмірів не 
обов’язково повинні виконувати одні і ті ж функції, а більші центри не обов’язково 
виконують ті ж функції, що й менші. Таким чином, у А. Льоша система центральних 
і “периферійних” місць гнучкіша.

Своєю чергою, В. Ізард модифікував теорію центральних місць. Він довів, що на 
форму і площу гексагональних полів впливає ефект агломерації (велике скупчення 
населення в одному центрі). Тоді шестикутники, по-перше, модифіковані і, по-друге, 
вони менші за площею поблизу ядра агломерації і більші – на відстані. Інша теорія, 
в якій у явній формі проступають ідеї центральності і периферійності, – це теорія 
штандорту у сільському господарстві. Цю теорію розробив у 1826 р. німецький 
економіст Йоганн Тюнен у праці “Ізольована держава у її відношенні до сільського 
господарства і національної економії”. Тут йдеться про кільцеподібне розміщення 
зон спеціалізації головної галузі економіки – сільського господарства наприкінці 
XVIII – на початку XIX ст.

Теорія-модель розміщення сільського господарства передбачає наявність 
головного ядра – центру споживання його продукції, а також п’яти кілець різної 
спеціалізації (правда, одне з них – це лісове господарство, що продукує паливо і 
деревні будівельні матеріали). Є ще шосте кільце нетоварного сільського госпо-
дарства – екстенсивного (випасного) тваринництва. Всі ці шість кілець, незалежно 
від їх виробничого профілю, ступеня зв’язку з центральним (тут “столичним”, 
міським) поселенням є периферійними. Але сама периферійність вже неоднорідна 
просторово, а структурована. Виявляється, що периферійні зони сільського 
господарства можуть виступати у вигляді зменшення його інтенсивності при 
зростанні відстані до головних центрів (регіонів) споживання аграрної продукції (2).

Третьою теорією, яка заслуговує на увагу в контексті понять “центр – периферія” 
є теорія полюсів зростання, розроблена французьким економістом Франсуа Перро 
на початку 50-х років XX ст. Вона повністю належить до проблеми розміщення 
промисловості в індустріальному суспільстві.
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В основі теорії лежить положення про те, що великі підприємства відіграють 
фундаментальну роль у розвитку господарства міст і навколишньої, тобто 
периферійної стосовно них території. Міста з названими підприємствами є 
полюсами (центрами) економічного зростання. Велике підприємство – це т. зв. 
урухомлювач зростання. Воно має належати до промислової галузі, що розвивається 
динамічно і має багатосторонні зв’язки з іншими підприємствами. Таким чином, 
велике підприємство впливає на інвестиції, стимулює нововведення, зміну галузевої 
і просторової структури навколишніх і віддалених периферійних територій. В цьому 
випадку маємо єдність і протилежність центру і периферії.

Наявність територіального (регіонального) центру і внутрішньодержавної 
периферії добре демонструє функціональна теорія держави, розроблена амери- 
канським географом Річардом Гартшорном у 1950 р. Ця теорія створена у термінах 
структури та функціонування систем.

Р. Гартшорн зазначив, що “держава є політично організованим простором, 
який ефективно функціонує. Як успішно це здійснювати? Шляхом переборювання 
відцентрових сил, що тяжіють до роздрібнення держави, силами доцентровими, 
які зв’язують країну в єдине ціле. Відцентрові сили діють у кожній країні, у деяких 
країнах вони настільки потужні, що руйнують державну систему повністю” (13). 
Відцентрові сили можуть бути розміщені по усій території держави більш-менш 
рівномірно. Тоді про “периферію” не говорять. Дія цих сил може призвести до 
деструкції держави, її загибелі. В іншому випадку такі сили можуть концентруватися 
на її окраїнах. Це типові периферійні регіони, які не ідентифікують себе з 
усією державою і можуть легко стати жертвою держави-сусіда. Тому головне у 
функціонуванні держави – це зв’язувальні чинники, чинники її цілісності, серед 
яких головною є національна ідея. А в ній – націоналізм, спільність релігії і мови 
тощо. Названі чотири теорії характеризують категорії “центр – периферія” на 
загально- чи внутрішньодержавному (регіональному) рівнях. Інші теорії стосуються 
головно глобального рівня. Сюди належать теорії світового острова, рімленду, 
“Світового” села та ін.

Теорія (радше – гіпотеза) “світового острова” розроблена британським 
ученим Галфордом Маккіндером до I світової війни. “Світовий острів”, на його 
думку, є основою геополітичної чи навіть геостратегічної світобудови. “Світовий 
острів” охоплює два материки – Євразію і Африку. Серцевиною цього “острова” 
є територія Російської імперії (а згодом СРСР) від західного кордону до Єнісею. 
Це євразійське “серце” Г. Маккіндер називає віссю ареалу. Пізніше він розширив 
поняття “серце” до ідеї “серцевинної країни” – тої ж таки Росії чи СРСР. Це був 
однополярний світ. У 1924 р. Г. Маккіндер на заміну однополярного світу висунув 
ідею двополярного. Другим полюсом (“серцем”) він вважав ареал країн північної 
Атлантики – США, Канаду, Західну Європу.

І у першому, і у другому випадках передбачалась наявність, крім серцевинної 
країни (“гартленда”) чи двох гартлендів, також світової периферії. Це країни 
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Південної і Північної Америки (у першому випадку) чи Центральної і Південної 
Америки, Південної та Південно-Східної Азії, цілої Африки.

Вже у другій половині XX ст. китайські державно-ідеологічні чинники 
модифікували цю теорію у концепцію “світового міста” (індустріальні країни 
помірного поясу Америки, Європи й Азії, включно з СРСР) і “світового села” (всі 
інші країни, що розвиваються). У наш час ця теорія вже не працює, бо серед країн 
т. зв. “світового села” з’явилися індустріально розвинені країни – сам Китай, Індія, 
Бразилія, ПАР, які разом із Росією утворюють т. зв. БРІКС. Таким чином, глобальна 
периферія у цілому зменшується просторово і економічно.

Багатополярність сучасного світу передбачає формування водночас і “мульти-
периферій” (термін наш. – О. Ш.).

Ще до II світової війни американський учений Ніколас Спайкмен розробив 
геостратегічну теорію євразійського узбіччя (рімленду). На думку вченого, 
рімленд – це територія поза межами гартленду, тобто Західної і Середньої Європи, 
Близького і Середнього Сходу, Південної, Південно-Східної, Східної і Північно- 
Східної Азії. Ця теорія є своєрідним доповненням і уточненням стратегічної теорії 
гартленду. Просто, євразійське узбіччя – це перший концентр глобальної периферії 
гартленду. Можна говорити і про другий концентр, що радше є “периферійним 
світовим островом”, тобто “антигартлендом” (якщо враховувати кулястість Землі). 
Всі названі теорії (в т. ч. геополітичні і геостратегічні) мають головно генетичний 
характер, оскільки обґрунтовуються генетичними чинниками, як, наприклад, 
географічним положенням різних форм геопросторової організації суспільства 
(держави, її регіону, промислового чи урбаністичного вузла). Існують теорії, що 
характеризують процеси функціонування суспільства в просторі і часі. У них 
периферійність територій, явищ і процесів (чи їх центральність) пов’язана із 
просторово-часовими змінами протягом коротких періодів. Це теорії просторової 
поведінки (“бігейвіоризму”) і поширення нововведень (дифузії інновацій).

Теорія просторової поведінки суб’єкта – людини, групи людей, корпорації, 
підприємства, фірми і т. д. – є міждисциплінарною, вона виникла на стику географії, 
соціології і психології. Започаткована англійським ученим Джуліаном Волпертом 
(1964 р.). У цій теорії суб’єкт ставить собі мету і, щоб її досягти, вивчає засоби і 
шляхи, в т. ч. просторові. Отже, оцінює місце свого перебування і середовище у 
просторово-часових координатах. Усе це передбачає поділ простору, як мінімум, 
на дві частини: а) вихідне місце знаходження суб’єкта, тобто “центральне” місце; 
б) все інше – це периферія. Під час “реалізації поведінки”, тобто досягнення мети у 
кінцевому випадку з’являється просторовий поведінковий маршрут. Вся територія 
поза ним – це периферійна поведінкова територія.

Нарешті, теорія поширення інновацій. Вона розроблена у післявоєнний період 
шведським ученим Торстеном Геґерстрандом. Суть теорії полягає в тому, що 
існує певний центр (ядро), в якому “виробляються” нові знання, ідеї чи товари. 
Ці “продукти” поступово поширюються в інші, периферійні території. Там вони 
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приймаються, освоюються, набувають прав громадянства. Як, наприклад, нові 
технології, матеріали, медикаменти, мода і т. д. Тим часом у центрі вже формуються 
нові ідеї, підходи, знання, продукти і новою дифузійною хвилею поширюються 
на навколишню територію. Таким чином, і тут спостерігається поділ функцій між 
центром, який є продуцентом усього нового, і периферією, що стає у цьому контексті 
консументом (споживачем) ноу-хау.

Модерні і постмодерні підходи до трактування центральності і пери-
ферійності. Багато вчених, і не лише соціо- й економ-географів, займаються 
пошуком і розробкою найбільш ефективних напрямів суспільної діяльності, 
засад стабільного та збалансованого національного та регіонального розвитку. 
На цьому шляху їм приходиться розв’язувати складну проблему центральності   
і периферійності вже у сучасних умовах. Для цього використовують модерні і 
постмодерні підходи.

Поява проблем соціально-економічного характеру, в тому числі зумовлених 
непропорційним розвитком регіонів, стимулює вироблення моделей успішного 
функціонування суспільства.

Шляхи вирішення проблем просторової суспільної диференціації, що 
проявляються в існуванні регіонів –“лідерів” та проблемних “периферійних” 
регіонів, відображено у теоріях регіонального зростання, де поряд з факторами 
виробництва враховується вплив факторів простору.

У посткласичному вигляді модель “центр – периферія” викладена наприкінці 
60-х рр. минулого століття у книзі “Політика регіонального розвитку” Джона 
Фрідмана (12). В основі його роботи лежать твердження про те, що будь-яка 
економіка пов’язана зі взаємодіючими між собою зонами. Рівень економічного 
розвитку, техніка, культура змінюються залежно від їх розширення з центральних до 
периферійних районів. Ці райони, а власне: центр – місце зародження технологічних 
і соціальних нововведень і величезна периферія – середовище їх поширення (з 
демографічним потенціалом, що характеризується архаїчністю, відсталістю, та 
рисами, що дозволяють його легко експлуатувати з боку центру), виявляються на 
всіх рівнях – макро-, мезо-, мікро. Периферія може бути внутрішньою (близькою), 
яка міцно зв’язана з центром і навіть отримує безпосередньо від нього імпульси до 
розвитку, і зовнішньою (далекою), на яку центр практично не має впливу.

Як бачимо, вже у Фрідмана, в окресленні змісту поняття периферії поряд з 
поняттям відстані присутній аспект суспільної відсталості.

Крім цього, у суспільних та економічних науках зустрічаємо інші підходи до 
визначення периферійних територій (регіонів). Сам термін “периферія” традиційно 
пов’язаний з поняттям відстані та географічного положення, яке визначається  
як відношення певного об’єкта до географічних даностей, що лежать поза ним    
і справляють чи можуть справити на нього суттєвий вплив. Це відношення 
називається геопросторовим (тобто просторовим у межах земної поверхні) (6). З 
погляду топології географічне положення може бути центральне чи периферійне.
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У середині 70-х років ХХ ст. американський професор соціології Емануїл 
Валлерстейн видав три томи книги “The Modern World System” (“Сучасна світова 
система”) (24). Він представив світову економіку як трирівневу структуру. У її 
центрі (ядрі) знаходяться високорозвинені країни, що домінують в економічному 
відношенні і впливають на світову політику. Периферія світової економіки – це 
країни, які поставляють сировину для країн ядра і залежні від останніх (держави 
Африки, Азії, Латинської Америки). Нарешті, існує ще напівпериферія (країни 
Центральної та Східної Європи і Південно-Східної Азії, які швидко розвиваються) 
і займають проміжне становище між ядром і периферією.

За І. О. Пилипенком, суспільно-географічною периферією є частина суспільного 
простору, в межах якого швидкість суспільно-географічних процесів мінімальна 
або їх вектор не збігається з вектором розвитку ядер суспільного життя (3).

Словник суспільної географії The Penguin dictionary of Human Geography подає 
визначення периферій як таких територій, що віддалені від економічних центрів 
та мають низький комунікаційний доступ, характеризуються низькою густотою 
заселення та слабкою урбанізованістю (14).

Основним критерієм для визначення периферійності відповідно до Політики 
єднання ЄС (EU Cohesion policy) (18), окресленої Лісабонською угодою, яка вступила 
в дію 1 грудня 2009 р., є низький рівень економічного розвитку, що вимірюється 
рівнем ВВП нижчим, ніж 75% від середнього по ЄС на одного мешканця (за 
паритетом купівельної спроможності) (10). Іншими критеріями віднесення регіону 
до периферійного є його спеціалізація на виробництві сільськогосподарської, 
лісопромислової продукції та сировини внаслідок дешевої робочої сили, слабкий 
розвиток інфраструктури та управління (в т. ч. державного), пасивне впровадження 
інновацій та підприємництва.

Деякі дефініції характеризують периферії як території, залежні у господарському 
відношенні від економічних та політичних центрів. Така залежність виражається, 
зокрема, через використання засобів периферійних регіонів (засобів праці, сировини, 
ринку збуту), в т. ч. притягання до центрів найбільш цінного людського капіталу 
з периферії. Одночасно периферійні території залежать від трансферу державної 
допомоги та інвестиційних засобів, що походять з центральних регіонів. Інші виміри 
периферійності належать до культурної, релігійної чи політичної окремішності 
мешканців периферії (табл. 3.2).

Зазначимо, що у різних джерелах зарубіжної та вітчизняної літератури 
зустрічаємо багато синонімів до терміну периферійна територія (зона, район, регіон), 
а саме: депресивна, проблемна, маргінальна, недостатку, складна, сировинна, з 
запізненням розвитку, слабше розвинута (з англ. depres-sed, distressed, less favoured, 
backward, problem).

Центропериферійні відносини проявляються на всіх просторових рівнях у 
формах: центр і периферія світового господарства (макрорівень), центральні та 
периферійні райони на регіональному (мезорівень) та локальному (мікро) рівнях.
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Таблиця 3.2
Характерні ознаки периферійних територій

Ознаки Центр Периферія

Географічні
 Низька вартість доступу   
 Важливий транспортний вузол 
 Мультимодальний доступ

Висока абсолютна та відносна вартість 
доступу
Низька позиція в транспортній мережі 
Відсутність доступу усіма видами 
транспорту

Економічні

Виробництво кінцевих продуктів та 
послуг
Експансія, переваги агломерації 
Імпорт робочої сили
Активна підприємницька діяльність 
Сформовані процеси контролю 
Розвинуті інститути підприємництва 
Контроль капіталу

Виробництво сировини Несформована 
та слабка виробнича система
Експорт робочої сили
Слабкий розвиток підприємництва 
Малочисельні підприємницькі установи 
Імпорт фінальних продуктів

Культурні
Формування національного 
світогляду, символіки
Розвиток спеціалізованої освіти 
Контроль мас медіа

Вживання іноземних мов Проживання 
етнічних меншин Відмінність у 
віросповіданні

Політичні

Управління стратегічними засобами 
Зосередження політичних еліт 
Велика кількість представників у 
адміністративних органах
Активна ініціативність

Брак стратегічних засобів Присутність 
представництв центральних 
адміністрацій Слабке представництво в 
центрі
Слабкі прояви внутрішньої ініціативи

Складено за: (19).

Починаючи з XV ст., світовий економічний і фінансовий центр, що знаходився 
у Європі постійно мігрував: спочатку він знаходився у Генуї, потім в Амстердамі. 
Пізніше європейські торгові шляхи стали стикатися в Антверпені і, відповідно, 
Голландія стала передмістям, а весь інший світ – його величезною периферією. 
Внаслідок промислового перевороту і експлуатації колоній дуже зміцніла 
Великобританія, як наслідок – світовим центром став Лондон.

Світову периферію завжди становили бідні, відсталі країни, що слабко втягнуті у 
товарно-грошові відносини, з мало розвиненим поділом праці та дешевим життям – 
індикатором низького рівня розвитку. На глобальному рівні функції центру виконує 
група провідних промислово розвинутих країн, де зароджуються ключові напрямки 
науково-технічного прогресу, розміщені головні центри прийняття рішень.

На початку ХХІ ст. роль світового лідера перейшла до Нью-Йорка та Токіо. 
Сучасні події у світі та затяжна економічна боргова криза, що зачепила весь світовий 
ринок, та на її фоні досить авторитетна позиція Китаю, дозволяє стверджувати про 
близьку появу ще одного світового лідера – Пекіна, поки-що лише у фінансовому 
відношенні. Відбулася трансформація моноцентричної системи у поліцентричну.
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“Регіональну” периферію в економічно розвинених країнах складають ресурсні 
околиці, райони зосередження національних меншин, зони нової індустріалізації, 
депресивні старопромислові і агропромислові райони (12). Для усіх таких регіонів 
характерний нижчий рівень заробітної плати, а відповідно слабші можливості 
суспільства, високі показники зайнятості у сільському господарстві, високий рівень 
злочинності та еміграції.

На локальному рівні центр представлений анклавами сучасної промисловості. 
Головним ядром і провідним центром є зазвичай адміністративний центр. Інша 
територія – аграрна периферія з невеликими містами, яких не багато. На рівні міст, 
до периферійних районів належать робочі квартали, розташовані неподалік від 
морально застарілих індустріальних гігантів.

Центр і периферію відрізняє переважання специфічних процесів: центр 
використовує, периферію використовують. У центрі рівень заробітної плати вищий, 
структура економіки диверсифікована, прогресивні технології застосовуються в 
усіх галузях.

Центропериферійні відносини на будь-якому просторовому рівні характе- 
ризуються постійною взаємодією та пов’язані між собою потоками інформації, 
капіталу, товарів, робочої сили. Постійне домінування центру над периферією 
забезпечується його безперервною інноваційною діяльністю: у центрі найбільш 
інтенсивні та тісні контакти, кращий доступ до інформації. Економічне та соціальне 
домінування центру забезпечується внаслідок викачування ресурсів з периферійних 
районів, що посилює та закріплює різницю між ними. Галузі, які більше не 
відповідають статусу центру (наприклад, “старі” галузі промисловості – металургія, 
рутинні трудомісткі виробництва та деякі нові невиробничі галузі, наприклад, 
вузькоспеціалізовані науково-дослідні установи) витісняються на близьку чи далеку 
периферію. Цей процес, що отримав назву “дифузія застарілих нововведень” (12), 
хоч і сприяє певному розвитку периферії, однак закріплює її підлегле становище 
щодо центру. В результаті цих взаємодій, попри постійне підтягування периферії, 
розрив з нею й центром зберігається. Контрасти “центр – периферія” дають імпульс 
для виникнення та відтворення нерівномірності суспільного розвитку.

Як бачимо, прослідковується певна тенденція відходу від трактування 
“периферійності” виключно у вузькому географічному контексті. Поняття 
периферійних територій частіше пов’язують з певною відсталістю в економічному 
та суспільному сенсі. Вже не лише один чинник – географічна відстань – відіграє 
вирішальну роль. До уваги береться багато елементів, у тому числі і якісні, 
наприклад, рівень життя, середня тривалість життя, доступ до новітніх технологій. 
Так, периферійні території стають об’єктом дослідження радикальної географії, що 
вивчає розміщення та геопросторову структуру тіньових сторін життя суспільства 
(6). Серед них проблеми бідності, тіньової економіки, наркоманії, злочинності та 
ін. Усі ці явища свідчать про соціальне неблагополуччя суспільства, що значною 
мірою притаманне периферіям.
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Отже, на будь-якому просторовому рівні можна виокремити соціально- 
економічний центр (ядро, полюс) та менш розвинену периферію, пов’язану з центром 
та залежну від нього, що дозволяє стверджувати про поляризованість, як обов’язкову 
властивість географічного простору. Наслідками поляризації є виникнення 
різноманітних проблем, які необхідно долати. Це свідчить про необхідність 
глибшого вивчення суспільно-географічних підходів щодо вирішення проблем 
територіальної диференціації, удосконалення адміністративно-територіального 
устрою, обґрунтування найбільш ефективних напрямів природокористування та 
суспільної діяльності, розробки засад регіональної політики на мезо- та мікрорівнях. 
Коротко розглянемо особливості існуючих концепцій розвитку власне периферійних 
регіонів, оскільки динаміка регіонів-лідерів (метрополій, промислових районів, 
регіональних кластерів) відбувається на ринкових засадах, і потреба державного 
управління для стимулювання розвитку відсутня.

Водночас, головним завданням периферійних регіонів є започаткування 
процесів, що уможливлюють самовільний та тривалий розвиток, подолання 
економічних проблем та акумулювання “критичної маси”1, що спричинить 
самовільний та тривалий розвиток.

Теоретичні концепції, що стосуються розвитку периферійних регіонів можна 
поділити на дві основні групи. Першу групу формують концепції екзогенного 
розвитку. Головним моментом таких концепцій є переконання, що неможливо 
зініціювати розвиток периферійних регіонів, опираючись лише на їх внутрішній 
потенціал, який є недостатнім та знаходиться у стані “сплячки”. Вони вказують 
на необхідність звернення по зовнішні інвестиції, державні чи приватні, а також 
трансфер зовнішнього досвіду та інституцій.

Екзогенні моделі росту виражені у концепціях інноваційного розвитку в 
економіці, що також відомі як неокласичні моделі. Найвідомішими з-поміж них 
є модель Роберта М. і Солоу В. (22), макродинамічна модель Пола Ромера (22). 
Відповідно до цих концепцій інновації та технології мають позитивний вплив на 
зростання ВВП, залучаючи прямі іноземні інвестиції, збільшуючи роль людського, 
інтелектуального капіталу.

Важливим елементом згаданих концепцій є твердження про природний процес 
“переливання” (з англ. spill over) досвіду та капіталу з центральних (найбільш 

1 Поняття “критичної маси” розвинене в моделі лінійних стадій, що обґрунтована американським 
економ-містом та істориком Волтом Ростоу [8]. Ця концепція передбачає, що будь-яка країна 
(регіон) у процесі економічного розвитку за умови органічного включення в загально-цивілізаційну 
систему господарських координат має пройти ряд стадій: традиційне суспільство, визрівання 
передумов для ривка, ривок до самопідтримувального зростання, перехід до технологічної 
зрілості, еру масового споживання. Ключовим елементом теорії Ростоу є необхідність накопичення 
передумов для здійснення ривка до самопідтримувального зростання за допомогою внутрішніх 
і зовнішніх заощаджень, які дають змогу створити критичну масу інвестицій і здійснити на цій 
основі прискорене економічне зростання.
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розвинених) до периферійних регіонів (15). Це концепції, які звертаються до 
ліберальної доктрини в економіці, передбачають свободу вирівнювання рівня 
розвитку поряд з лібералізацією правового регулювання та покращанням 
комунікаційного доступу до периферійних регіонів.

Концепції екзогенного розвитку великою мірою формулюють єдину модель 
лінійного розвитку (11). Регіони створюють виразну ієрархічну структуру, в 
основі якої стоять мегаметрополії, що створюють мережу глобальної співпраці з 
іншими метрополіями. Знизу цієї піраміди знаходяться периферійні території, які 
розвиваються завдяки “переливанню” процесів розвитку з центральних регіонів.

Друга група теоретичних концепцій звертається до ендогенного розвитку, 
який опирається передовсім на внутрішньорегіональні чинники. Засновники цих 
концепцій стверджують, що процеси розвитку базуються на внутрішній акумуляції 
капіталу та науки в рамках держав та регіонів та заперечують принцип вільного 
“переливання” розвитку з центрів до периферій (7).

Згідно з теорією Гуннара Мюрдаля (18), процеси вільного ринку сприяють 
акумуляції капіталу, людського ресурсу, науки та підприємництва у центральних 
регіонах, натомість периферії опиняються у щораз більшій маргіналізації. Обидва 
процеси, як розвиток центрів та маргіналізація периферій є взаємопов’язаними. 
Вільний ринок породжує процеси дивергенції між окремими регіонами.

Теорію “кумуляційних причин” Г. Мюрдаля передають такі твердження: 
1) регіональні відмінності мають тенденції з часом поглиблюватися внаслідок 
кумуляції та взаємодії економічних, політичних та культурних причин; 2) так званий 
“механізм дефектного кола” чи, по-іншому, “принцип кумулятивної та кругової 
причинності” (сircular and cumulative causation) полягає у збільшенні дуги між 
центром та периферіями з одночасним розвитком багатих регіонів, та стагнацією 
бідних; 3) процес поширення економічного зростання з центру до периферії 
пов’язаний із залежністю слабше розвинутих територій та їх підпорядкування 
регіонам, що економічно домінують; 4) вплив високо розвинених регіонів на 
слабкі має як позитивний ефект поширення (spread effect), так і негативний ефект 
вимивання (backwash effect).

Концепції ендогенного розвитку відкидають єдину лінійну схему регіонального 
розвитку та є доказовими щодо унікального складу кожного регіону з власним 
специфічним потенціалом розвитку. Власне, Політика єдності ЄС заснована на 
концепціях ендогенного розвитку (8). Вона була втілена в життя з метою зниження 
негативних наслідків для слабших в економічному та соціальному сенсі територій 
з приводу запровадження Спільного ринку у Європі.

У практиці діяльності Європейської Комісії, в т. ч. щодо периферійних 
регіонів використовується концепція Регіональних інноваційних систем (9). Вона є 
теоретичною основою імплементації стратегії підвищення конкурентоспроможності 
регіонів. У її основні лежить ідея створення інноваційного регіону та накреслення 
власної, унікального шляху розвитку, що є завданням регіональної влади.
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Відповідно до згаданих позицій застосовується концепція ізоморфізму (17, 20), 
у даному разі трансферу досвіду та зовнішніх інституцій у місцеву політичну та 
адміністративну практику. Трансфер може мати “силовий” та “м’який” характер. 
Перший відображається у зовнішньому впровадженні визначених інституційних 
чи правових рішень без можливості зміни правил відповідно до локальних умов. 
“М’який” проявляється у добровільному прийнятті визначених взірців або їх 
підбір залежно від місцевих потреб. Як приклад, в ЄС трансфер “силового” типу 
застосовується щодо перенесення aquis communautaire до нових членів. Перш ніж 
вступити до Європейського Союзу, країни-заявники повинні прийняти правовий 
доробок спільноти. Однією з головних умов прийняття до ЄС нових членів є 
адаптація їх внутрішнього законодавства до правових норм ЄС. При цьому під 
адаптацією розуміють систему односторонніх заходів, що вживаються державами, 
які мають намір вступити до ЄС, з метою приведення своїх законодавчих систем 
у відповідність з обов’язковим мінімумом законодавства ЄС. Такий обов’язковий 
мінімум отримав назву acquis communautaire.

Натомість “м’який” трансфер досвіду відбувається за допомогою так званого 
відкритого методу координації, наприклад, імплементації Лісабонської стратегії. 
Лісабонська стратегія (Lisbon Strategy) – стратегічна мета Європейського Союзу, 
спрямована на підвищення його глобальної конкурентоспроможності через 
економічне оновлення та поліпшення в соціальній сфері й охороні довкілля.

Концепція регіональних інноваційних систем опирається на м’який тип 
ізоморфізму, натомість Європейська спільна політика поєднує у собі як риси 
“силового” трансферу (через розпорядження ЄС), так і “м’якого”, усучаснюючи 
вдалу практику та залишаючи обмежену свободу у сфері програмування для 
держав-членів та, у деяких випадках, також і регіональних влад.

Висновки. Таким чином, між центром та периферією існують диспропорції як 
кількісного, так і якісного характеру, що зумовлені непостійністю та різночасовістю 
поширення інновацій.

Центропериферійні відносини характеризуються дією відцентрових тенденцій 
впливу центру та доцентрових для периферії.

Центр зберігає свою суспільну привабливість завдяки акумуляції суспільних 
об’єктів, процесів та явищ, у той час як периферія характеризується деконцентрацією 
суспільної діяльності.

З огляду на процеси системної трансформації у державах Центрально-Східної 
Європи, в тому числі відкидання попередніх соціалістичних інституцій та методів 
управління важливим моментом є децентралізація регіональної політики. Метою 
ж останньої є будівництво специфічного внутрішнього потенціалу регіону задля 
ініціювання самопосилювальних процесів розвитку та формування “критичної” 
маси для початку внутрішніх процесів “переливання”.
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IV. ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ                                           
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

1. Теоретико-методологічні засади

Методичні основи дослідження*1

Будь-яке наукове дослідження може здійснюватися лише за допомогою відпо-
відного методичного апарату. Науковий метод являє собою систему розумових і 
(або) практичних операцій (процедур), які підпорядковані розв’язанню певних 
пізнавальних завдань.

Кожна наука має свою систему методів. Але водночас є багато методів і 
методичних прийомів, які можуть використовуватися у декількох сферах пізнання. 
Це, як правило, т. зв. загальнонаукові методи, філософські принципи тощо. Тому 
можна говорити про систему методів наукового пізнання. Про систему говорять 
тому, що методи так чи інакше пов’язані між собою. Часто один метод є формою 
прояву іншого. Наприклад, відомий у географічній науці метод аналізу анало-
гових ареалів (ААА) є частковою формою прояву логічного методу аналогії, яка 
передбачає виявлення рис спільності і відмінності між декількома явищами та 
процесами.

Методика дослідження історії науки відрізняється від звичайного географічного 
дослідження передусім тим, що вона має справу з аналізом виключно писемних 
джерел – публікацій (монографій, підручників, мемуарів, статей і т. д.), рукописів, 
усних спогадів про розвиток географії у минулому, тобто про процеси цього 
розвитку, його етапи, рух ідей, розвиток теорії і самої методики географічних 
досліджень тощо. Отже, тут головне полягає у здійсненні розумових операцій на 
основі вихідного писемного (або того, що може бути представленим у писемній 
формі) матеріалу. У звичайних дослідженнях географії велику роль відіграють 
польові пошуки, аналіз матеріалу, зібраного в експедиціях, під час огляду місцевості 
(дослідів у терені, як говорив В. Кубійович).

* Друкується за: Шаблій О. Методичні основи дослідження історії української суспільної географії / 
О. Шаблій, О. Вісьтак // Історія української географії. – 2002. – Вип. 5. – С. 7–10.
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У дослідженні історії української географії, зокрема суспільної географії у 
Галичині у 20–30-х роках XX ст. ми використовували систему методів. У цій сис-
темі виділяється три групи методів і методичних прийомів: філософський метод, 
загальнонаукові методи і підходи та конкретнонаукові методи.

Філософські методи – це найбільш фундаментальні філософські положення, 
які є своєрідними дороговказами, що спрямовують думку у певному руслі. Най-
поширенішими філософськими положеннями, що їх використовує історико-
географічне дослідження, є принципи руху і розвитку. Вони зобов’язують дослід-
ника розглядати історію розвитку географії як процес постійних змін, в т. ч. якісних 
на протязі довгих чи коротких періодів часу. У своєму розвитку наука ніколи не 
зупиняється. Рано чи пізно кількісні нагромадження призводять до появи якісних 
змін.

Власне ці кількісно-якісні зміни не є однорідними. Вони характеризуються 
етапністю, суттєвими відмінностями від одного етапу до іншого. Якщо, наприклад, 
на початку XX ст. лише зароджувалася модерна українська географія, то до двад-
цятих років вона нагромадила велику масу теоретичних і описових джерел, 
особливо у сфері географічного українознавства. А вже під кінець тридцятих 
років внаслідок цього стався якісний стрибок: закінчився період становлення 
української географії, особливо суспільної, як науки, що проявилося у виданні 
фундаментальних праць В. Кубійовича з географії та картографії України. Застосу-
вання в такому аналізі принципів руху та розвитку дав нам змогу зробити такий 
науковий висновок.

Для історико-географічного дослідження надзвичайно важливим є філософ-
ський принцип єдності історичного та логічного. Історичне – це об’єктивний 
(реальний) процес розвитку певного явища з усіма його особливостями і конкре-
тикою та відповідне його (процесу) наукове відображення історичною наукою. 
Логічне являє собою теоретичне відображення цього процесу в розвиненому стані. 
Воно є очищеним від деталей і випадковостей і фіксує лише найсуттєвіші зв’язки 
й опосередкування на поняттєвому і теоретичному рівнях. Саме в такому ракурсі 
ми вивчаємо розвиток суспільної географії як на початку становлення, так і у 
міжвоєнний період.

Іншим філософським принципом є принцип взаємозв’язку, взаємозумовленості 
між явищами і процесами. Цей принцип передбачає урахування впливу одних явищ 
і процесів на інші (часто вплив є взаємним), що призводить до їх змін. Серед усіх 
різноманітних зв’язків виділяється особливий тип – причинно-наслідкові. Це такий 
тип зв’язків між явищами, коли одне з них суттєво впливає на інше, зумовлює якісні 
зміни у розвитку іншого.

Цей принцип був широко використаний для дослідження особливостей роз-
витку галицько-української географії у міжвоєнний період. Зокрема:

1) ураховувався зв’язок між попередніми і наступними етапами розвитку сус-
пільної географії. Наприклад, етап 20–30-х років якнайбільше пов’язаний з етапом 
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зародження (1905–1918 рр.). При цьому наступний етап є органічним продовженням 
попереднього (вказується, у чому полягає зміст цього продовження).

Можлива також відсутність зв’язків між окремими періодами, на що слід 
звернути особливу увагу. Так, той же етап 20–30-х років не мав у Галичині, по 
суті, жодного впливу на наступний – повоєнний. Тут спостерігається вже вплив 
довоєнного періоду розвитку географії у Харківському, Київському регіонах внас-
лідок переїзду після війни до Львова вчених з Харкова (О. Ващенко, Г. Зільбер та ін.).

Зв’язки між сусідніми етапами здійснюються двома шляхами: а) одні і ті 
ж вчені працюють ж у попередньому, так і в наступному періодах. Наприклад, 
С. Рудницький працював як до Першої світової війни, так і після неї, тобто на 
етапі зародження і становлення української географії; б) вчені наступного періоду 
засвоюють і розвивають досягнення попереднього шляхом вивчення джерел, 
створених у минулому. Часові зв’язки можливі і між несусідніми етапами. Так, 
здобутки галицької географії стали доступними в Україні лише, починаючи з 
початку 90-х років, коли відкрилися спецфонди у бібліотеках і архівах;

2) виявляються зв’язки українсько-галицької суспільної географії 20–30-х 
років із польською, чеською і німецькою антропогеографією цього періоду. Ці 
зв’язки мають як особистий (між ученими, наприклад, між В. Кубійовичем і 
чеським ангропогеографом Ї. Кралем при дослідженні використання земельних 
угідь і пастушества у Словацьких Карпатах), так й інформаційний характер. 
Володимир Огоновський, який закінчував Кардовий університет у Празі, широко 
використовував, наприклад, у своїх суспільно-географічних дослідженнях праці 
чеських і німецьких вчених. Зв’язки можуть бути, у першу чергу, загальними, що 
стосується фундаментальних проблем і підходів. Наприклад, антропогеографічне 
спрямування суспільної географії у довоєнній Польщі визначало великою мірою 
таке ж спрямування галицько-української географії. Можливі і конкретні зв’язки. 
Наприклад, популярною темою антропогеографічних студій польських вчених 
було дослідження використання земельних угідь у Карпатах. Тому це вплинуло і 
на вибір В. Кубійовичем проблематики своїх гірсько-карпатських досліджень;

3) ураховуються зв’язки між духовними, економічними і політичними 
потребами українсько-галицького суспільства і напрямками антропогеографічних 
досліджень у цій частині України. Суть тих зв’язків полягає у наступному: для 
українського суспільства загалом корінною потребою було виборювання своєї 
незалежної держави. Це, по суті, вплинуло на проблематику антропогеографічних 
студій вченими, об’єднаними Науковим Товариством ім. Шевченка – від створення 
доктором Г. Величком карти розселення українсько-руського народу (1896 р.) до 
появи книги В. Кубійовича “Географія українських і сумежних земель” (1938 р.) 
та його “Атласу України й сумежних країв” (1937 р.).

Загальнонаукові методи – це ті, які використовуються в усіх чи в більшості наук. 
Вони поділяються на традиційні та модерні. У дослідженні історико-географічних 
проблем можуть широко використовуватися і перші, і другі.
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Традиційні методи – це передусім засоби формальної логіки: аналіз і синтез, 
індукція і дедукція, абстрагування і узагальнення, порівняння і аналогія, класифікація 
і групування та ін. Кожен з них являє собою сукупність певних розумових процедур, 
спрямованих на досягнення певної пізнавальної мети.

Аналіз і синтез використовуються найчастіше. Аналіз передбачає смислове 
розкладання явища на складові частини і глибше їх дослідження. Зрозуміло, що в 
історико-географічних дослідженнях аналіз передбачає фрагментування передусім 
інформації, що міститься у літературних джерелах. Так само синтез передбачає 
отримання нової інформації на основі узагальнення даних аналізу. Ці два прийоми 
використовувалися поруч. Наприклад, аналіз змісту і структури “Атласу України 
і сумежних країв” В. Кубійовича дозволив нам зробити синтетичний висновок: 
цей атлас є першим національним атласом України (його структура, повнота, 
фундаментальність підтверджують саме цю думку).

Індукція і дедукція є певним продовженням аналізу і синтезу. При індуктивному 
методі висновок роблять на основі часткових суджень. Це є свого роду пошуки 
спільного за змістом в окремих судженнях. Так, наприклад, нами бралися до 
уваги судження різних вчених (С. Рудницький, В. Кубійович, М. Дольницький, 
В. Ґеринович та ін.) щодо географічного положення України. При цьому кожен з них 
підкреслював таку рису положення як розташування України над Чорним морем. 
Отже, ця думка є індуктивним висновком, який найчастіше звучав в українсько-
галицьких джерелах з суспільної географії у 20–30-х роках.

Що стосується дедукції, то тут висновок здійснюється на основі загальних 
засновків. Дедукція потребує ще деяких додаткових умов (особливо, коли вона 
цілком побудована на аксіоматичних основах). Приклади дедуктивного висновку 
у дослідженні багаточисельні. Якщо ми стверджуємо, що всі галицькі географи 
були українськими патріотами, а С. Рудницький належав до галицьких географів, 
то він був українським патріотом.

Абстрагування і узагальнення – формально-логічні прийоми особливо 
популярні в географічній науці. Зокрема, узагальнення має навіть спеціальну 
назву географічної генералізації. Абстрагування передбачає смислове опущення 
деяких рис, явищ і процесів, особливо, коли ці риси є другорядними, і залишення 
головних рис та акцентування на них. Цей прийом дає можливість піднятися думкою 
на рівень всезагальності. Наприклад, у антропогеографічній і демографічній 
літературі 20–30-х років поширені джерела, в яких проблема міграції українців 
розглядалася у різних аспектах – просторовому, соціальному, культурному та ін. 
Але для географа найважливішими є геопросторовий аспект. Тому він ураховує 
інші аспекти, але на певному етапі дослідження абстрагується від них. І навпаки: 
коли вивчено “морфологію” міграційних потоків, доцільно конкретизувати їх зміст 
у національному, соціальному, релігійно-культурному та ін. аспектах. Це і буде 
рух думки від абстрактного до конкретного, що є дуже важливим філософським 
принципом будь-якого наукового дослідження.
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Порівняння і аналогія – це сукупність логічних принципів, які дають можливість 
виділити спільне (і відмінне при порівнянні), подібне (чи не подібне) у декількох 
явищах, предметах чи процесах. У географічній науці існує конкретизація 
порівняльного методу – т. зв. порівняльно-географічний метод. Він дає можливість 
виділяти типи географічних регіонів і процесів на основі подібності між ними 
(наприклад, пастуший тип тваринництва у різних гірських системах).

В історико-географічних дослідженнях порівняльний метод полягає у визна-
ченні подібності і відмінності між різними науковими школами, теоріями чи 
підходами, що існували в певний період розвитку науки. Наприклад, порівняння 
концепції енерговиробничих циклів з концепцією міжгалузевих територіальних 
комплексів, здійснене одним з авторів (О. Шаблій) цієї статті у 70-х роках XX ст. [2].

Метод аналогії дає можливість визначити загальні особливості одного явища 
подібного у певному відношенні до іншого, більш вивченого. Наприклад, у 1923 р. 
С. Рудницький показав Галичину як аналог Швейцарії з усіма її позитивними 
особливостями. Цим самим було обґрунтовано можливість повноцінного існу-
вання Галицької української держави.

Нарешті, серед традиційно загальнонаукових методів широко використо-
вується класифікація і типологізація. За допомогою цих поширених методів впо-
рядковуються різноманітні явища і процеси, їх кількість (множини) зводиться 
до небагаточисельних груп (класів, типів), кожен з яких об’єднує однорідні у 
певному відношенні явища і предмети. В історико-географічному дослідженні 
прийоми класифікації і типологізації використовуються дуже часто. Наприклад, 
праці вчених у сфері суспільної географії Галичини у 20–30-х роках XX ст. одним 
з авторів (О. Вісьтак) поєднано у дві великих групи – власне антропогеографічну 
і економіко-географічну (галузево-статистичну) [1]. Писемні джерела, що сто-
суються висвітлення проблем географії усього краю, ми групували у три класи: 
фахові географічні, фахові суміжних з географією наук, інші праці.

Сучасні (модерні) загальнонаукові методи та підходи представлені методом 
моделювання, системним та інформаційним підходами, методом формалізації, 
ідеалізації та ін. В історико-географічних дослідженнях вони поки що мало 
використовуються. Але перспективи великі, особливо інформаційного підходу 
стосовно аналізу структури, кількості і змісту інформації, що знаходиться у 
наукових джерелах. Системний підхід використовується передусім для система-
тизації поняттєво-термінологічного апарату науки. Наприклад, у роботі [3, с. 381] 
представлено графічну модель поняттєвої системи “розвиток суспільної географії”.

До конкретнонаукових належать методи, що застосовуються у групах суміжних 
(близьких за походженням чи об’єктами дослідження) наук або в одній окремо 
взятій науці. Прикладом може бути картографічний метод, що використовується у 
географії, геології, біології і деяких інших науках.

У географічній науці конкретнонауковим можна вважати історичний метод. 
Він найчастіше використовується у суспільних науках. Цей метод дає змогу роз-
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крити процеси, що досліджуються на досить великих (десятиріччя і сотні років) 
періодах. Оскільки розвиток науки має свої особливості і закони, то застосування 
історичного методу до неї є специфічним. Тут маємо справу передусім з розвитком 
наукової інформації (її добуванням, “виробництвом”) і її носіями – писемними 
джерелами.

Використання історичного методу у цьому відношенні повинне враховувати 
такі особливості:

1) у розвитку науки характерний нерівномірний приріст достовірної (об’єк-
тивної) інформації, пов’язаний з нерівномірним входженням у науку високо-
кваліфікованих фахівців. Як результат останнього є нерівномірне нагромадження 
писемних джерел;

2) внаслідок суспільних катаклізмів чи втрати наступності між поколіннями 
вчених можливі довготривалі перерви у розвитку науки;

3) попередні етапи наукових досліджень змістовно (тобто поняттями, катего-
ріями, науковими законами, концепціями і теоріями тощо) повністю входять 
у сучасну науку. Вивчення історії розвитку науки – це розгортання сучасного 
“спресованого” (інтеґрованого) знання у минуле, а далі – послідовний опис логіки 
його розвитку від минулого до сучасного;

4) наука завжди тісно пов’язана з потребами суспільства, але цей зв’язок, як 
правило, не прямий і безпосередній. В одних випадках відбувається випередження 
цих потреб, в інших – відставання від них;

5) окремі науки розвиваються так чи інакше у зв’язку із загальним розвитком 
наукового знання;

6) історичний процес розвитку науки має просторові форми вираження. Для 
географії, зокрема, це проявляється у наявності геопросторових наукових центрів 
і регіонів. У процесі розвитку науки роль окремих із них може змінюватися – 
зростати або занепадати, а функції можуть переходити від одних до інших ядер 
наукової творчості.

Таким чином, історичний метод враховує як внутрішні, так і зовнішні 
чинники, шо впливають на розвиток науки в часі.
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Етапи формування і розвитку*1

Особливості розвитку географії як науки. Кожна наука вивчає історію 
свого формування, починаючи від витоків і закінчуючи сучасним періодом, 
зокрема джерела і причини виникнення, періодизацію, найважливіші тенденції 
і закономірності розвитку та ін. І це нормально, адже сучасний стан розвиненої 
науки – це змістовна акумуляція усього попереднього розвитку, своєрідний синтез 
різних часових зрізів. Це дає можливість пояснити сучасний етап і структуру 
науки, її фундаментальні положення, спрогнозувати подальший розвиток. Немало-
важливе значення має з’ясування місця вітчизняної науки, зокрема і суспільно-
географічної, у становленні і розвитку світового наукового процесу. 

Передусім, що таке історія географії? Історія географії – це погляд (рефлексія) 
розвиненої науки на свій родовід, генезу з метою виявлення засадничих джерел, 
переломних моментів, етапів і генеральних напрямків розвитку її визначальних 
рис. “В інших науках, – писав акад. Степан Рудницький, – знання історії цих наук 
є корисне, в географії – необхідне”1.2 Чому необхідне? 

Очевидно, насамперед тому, що саме географія як жодна інша наука у минулому 
не була так глибоко об’єднана з іншими науками (зокрема, з природознавством та 
історичними науками, в чому вже генетично закладено її роздвоєння на природну 
і суспільну), що саме географія, може, як ніяка інша наука, зазнала величезних 
втрат унаслідок інтенсивного відокремлення від неї, починаючи з другої половини 
ХІХ ст., окремих наукових дисциплін. 

Відомо, що диференціація наук простежується, починаючи з кінця XVIII ст., 
а глибокий поділ – лише з другої половини ХІХ ст. Тому до ХІХ ст., коли ще 
географія не виділилась в окрему науку (навіть незважаючи на те, що вже у 
середині ХVІІ ст. з’явилась класична праця Бернгардта Вареніуса “Генеральна 
географія”), можна вести мову лише про географічні відомості, географічні факти 
стосовно тієї чи іншої території. 

З кінця ХІХ ст. від географії посилено відокремлюються багато галузевих 
наук – кліматологія, метеорологія, гідрологія, океанологія та ін. Традиційно їх 
ще зачислюють до географічного кола. Однак, у ліпшому випадку, їх вже можна 
трактувати як пограничні з фізикою, точніше з геофізикою, наукові дисципліни. 

Цей факт – невизначеність (точніше всеохоплюваність) географії у минулі 
часи – і втрата нею багатьох дисциплін у найновіший період були причиною її 
перманентної історичної кризи. Тому дослідник історії нашої науки повинен 
постійно брати до уваги саме цю її рису. 

* Друкується за: Шаблій О. І. Періодизація розвитку суспільної географії / О. І. Шаблій // Основи 
загальної суспільної географії: підручник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 
С. 39–45.

1 Рудницький С. Історія землезнання / С. Рудницький. – Київ; Прага, 1925. – Ч. 1. (Старі віки). – С. 7.
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Водночас у новий і новітній періоди географія, хоч і не послідовно, все ж таки 
розвивається у надрах суміжних наук. Зокрема, фізична географія була частиною 
геології (палеогеографія, геоморфологія), біології (геоботаніка), ґрунтознавства 
(географія ґрунтів) тощо, а суспільна географія (антропогеографія) – економічної 
(економгеографія), демографічної (демогеографія), медичної (медична географія), 
політичної (політична географія) та інших наук. Це повинна врахувати історія 
нашої науки. 

Для правильного висвітлення історії географії важливе значення має знання про 
панування в ту ж чи іншу епоху типу наукового світогляду. Акад. С. Рудницький, 
зокрема, виділяє два таких типи світогляду: антропоцентризм і фізіоцентризм. 
“На всіх ступенях і стадіях людства та його розумової культури, в котрих панував 
антропоцентризм, – писав він, – головним змістом поняття “земля” чи “країна” 
були люди, було населення землі чи країни”1. При фізіоцентризмі “земля” чи 
“країна” – “це частина чи твір природи, що земля й усе земне належить до тієї ж 
таки природи й треба його по природничому розуміти”2. 

“Дотеперішня історія землезнання (географії. – О. Ш.), як науки, ілюструє ці 
тези просто чудово. Землезнання, як природнича наука, розвивається й цвіте тільки 
тоді, коли підупадає антропоцентризм і будиться серед достиглішого людства гін 
і хист до досліджування природи. Такі часи були тільки двічі: у старовіку (ІІІ, ІІ, І 
віки до Р. Хр.) й є саме тепер (перша половина XX ст. – О. Ш.), починаючи з другої 
половини ХІХ віку […].

Натомість у часах антропоцентризму (пр., часи розцвіту грецької філософії, 
часи римського цісарства, ціле середновіччя, часи гуманізму і його епігонів аж 
глибоко в ХІХ вік), коли людина і її діла стояли в осередку інтересу егоцентричного 
на подобу дитини людства, коли земля чи поодинока її країна інтересували не самі 
по собі, а тільки як місце пробування їхнього населення, тоді географія “попадала” 
між гуманістичні, стисліше кажучи, історичні науки ... ”3. Можемо додати, що у 
другій половині XX ст. знову на арену виходить антропоцентризм у гуманістичній 
формі. Однак екологізація матеріального і духовного життя суспільства стала 
засобом синтезу цих двох типів людського науково-географічного світогляду. 
Тому у процесі дослідження історії географії слід обов’язково враховувати типи 
світогляду науки у різні епохи. Зокрема, необхідно людського світогляду, які пере-
важали у певні епохи. 

До XVIII ст., за незначними винятками, панував сакральний (релігійний) 
світогляд. Тому у поясненні географічних, тобто пов’язаних із земною поверхнею, 
явищ важливу роль відігравало “найвище начало”, “надприродна сила”. Ще у 
ХІХ ст. визначний німецький географ Карл Ріттер (1779–1859), дотримувався 

1 Рудницький С. Про становище історичної географії в системі сучасного землезнання / С. Рудни-
цький // Зап. іст.-філол. відділу ВУАН. – 1927. – Т. 13–14.

2 Там само.
3 Там само.
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принципу телеологізму, за яким усі явища і процеси на цій поверхні мають мету 
свого існування, своє найвище покликання, задане Провидінням. Уже у ХVІІІ ст. 
сакральний світогляд суттєво замінюється світським (секулярним). У філософії, а 
далі і в географії це виявляється у розвитку географічного, зокрема різних його форм 
(інвайронменталізм, пробабілізм, посібілізм тощо), й економічного детермінізму. 
Закономірності просторової організації явищ і процесів на земній поверхні вже 
пояснювались природними чи суспільними (загалом “матеріальними”) силами. 

Поза увагою вчених-істориків нашої науки не повинна бути і така особливість 
її розвитку, яка теж відображає філософсько-пізнавальні підходи до одержання та 
інтерпретації наукового знання. Йдеться про номотетизм (визначення закономір-
ностей) і дескриптивність (“описовість”, фактологічність тощо). Виявом цього у 
географії є своєрідна боротьба між так званою загальною і регіональною геогра-
фіями. Вчені, які визнавали номотетизм, стверджували, що лише виявлення 
“загальних закономірностей” є справжньою наукою. Ті, хто дотримувалися свого 
(дескриптивного, регіонального) підходу, вважали “загальні закономірності” 
фікцією, за якою ніщо реальне не стоїть. А кожен регіон (район, зона, держава, 
тощо) ‒ це унікальне явище, яке слід якнайбільш повно описати. Серед українських 
учених-географів, по суті, не було, чистих номотетистів. Багато географів поєд-
нували номотетичний і дескриптивний підходи (проф. Степан Рудницький, 
проф. Валентин Садовський та ін.). 

Є ще один аспект методології історичного дослідження розвитку географії. 
Він стосується самого поняття географії. У широкому розумінні географію можна 
трактувати як феномен людської культури. Це дуже розширює саму сутність 
географії. Зокрема, географія як форма культури характеризується трьома 
структурними зрізами (рівнями): науковим, суспільної свідомості (культури), 
побутовим. Кожен з них має свої історичні особливості. 

Науковий рівень фаховий, внутрішньо структуризований, виражений системою 
географічних ідей, понять і категорій, концепцій і теорій; він характеризується 
наявністю географічних організацій, друкованих органів тощо. Саме про нього 
можна говорити лише з другої половини ХІХ – початку XX ст. 

Рівень суспільної свідомості і культури (матеріальної та духовної) сформувався 
тоді, коли суспільство усвідомило необхідність наукових географічних знань у 
практичній діяльності (геоурбаністика, геоекологія, геопросторова організація 
життєдіяльності суспільства тощо). Цей рівень може найбільш повно реалізуватись 
лише у самостійній Україні. Тому його початки бачимо вже у період Київської Русі 
(перша українська держава), у Козацькій державі, Українській Народній Респуб-
ліці. Тепер географія, як компонент культури, стає засобом гуманістичного, духов-
ного бачення світу, формою людського світогляду. 

Побутовий рівень – це географічні знання пересічної людини і пов’язана з 
ними її геопросторова поведінка (знання природи, населення і господарства свого 
населеного пункту, його околиць, своїх краю і держави, її сусідів тощо). 
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Зрозуміло, що від епохи до епохи змінюється наповнення цих рівнів. У 
цілому зростає роль наукового рівня, який через систему освіти і виховання тісно 
пов’язується з двома іншими. Історія географії, зокрема і української, повинна 
своїм баченням “схоплювати” ці рівні у різні епохи розвитку людства. 

Чинники розвитку суспільної географії. Наука виникає і розвивається 
унаслідок потреб суспільства у достовірній інформації. Отже, суспільні потреби є 
головним рушієм її розвитку. Це стосується і географії, а також її важливої вітки – 
суспільного землезнання. 

Усе розмаїття суспільних потреб можна об’єднати у декілька груп. Серед 
них найважливіші: виробничо-економічні (потреби у сировині, паливі, енергії, 
продовольстві, конструктивних матеріалах тощо), торговельно-розподільчі (збут 
товарів), транспортні, культурні, політичні та ін. Для задоволення цих потреб 
необхідні різноманітні знання, зокрема і географічні. Наприклад, для задоволення 
виробничо-економічних, торговельно-розподільчих потреб велике значення має 
географічне знання про окремі країни, їхні групи, цілі материки і світ у цілому. 
Зазначимо, що потреби суспільства стимулювали розвиток географії, зокрема і 
суспільної. Особливо зросла роль економіко-географічних знань про природно-
ресурсний потенціал “заморських” країн (стосовно європейських держав) у 
другій половині ХІХ ст., коли в Європі прискореними кроками розвивалися на 
капіталістичній основі національногосподарські комплекси Великобританії, Німеч-
чини, Франції та ін. Зрозуміло, що, черпаючи наукову інформацію, суспільство 
підкріплює науку матеріально, даючи їй засоби для розширення і поглиблення 
досліджень: транспортну техніку, вимірювальні прилади, необхідні в наукових 
експериментах, матеріали, поліграфічну базу для друкування результатів наукових 
пошуків, а тепер, особливо, електронно-обчислювальні засоби, використання 
яких не лише прискорює опрацювання наукової інформації, але й дає можливість 
суттєво інтенсифікувати власне науковий процес тощо. Не можна стовідсотково 
стверджувати, що для географії суспільство створило якусь специфічну матеріа-
льну базу. Однак ні Великі географічні відкриття, ні сучасне дослідження земної 
поверхні не були б можливі без кардинальних змін у транспортній техніці 
(зокрема, Великі географічні відкриття не були б можливі без розвитку морського 
судноплавства, а дослідження земної поверхні – без появи засобів космічної наві-
гації). Зауважимо, що, наприклад, карта є “альфою” і “омегою” географічного 
дослідження, будучи продуктом не лише учених-картографів і географів, а й 
поліграфістів, оснащених машинами (друкарські верстати), хімікаліями (фарби), 
папером (продукт целюлозо-паперової промисловості) тощо. 

І суспільні проблеми, і матеріальні засоби змінюються в часі від епохи до 
епохи і мають тенденцію до урізноманітнення і вдосконалення. Це, зазначимо, теж 
стимулює урізноманітнення та удосконалення наукового географічного знання. 

Дуже важливий чинник – саморозвиток науки, географічної зокрема. Кожна 
наукова дисципліна має внутрішні закони і закономірності свого саморуху, які 
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відображають загальні риси розвитку наукового знання. У кожному періоді для 
науки характерні фундаментальні підходи, способи трактування явищ і процесів – 
так звані парадигми. Наприклад, протягом останніх 30–40 років особливу роль 
відіграє системна парадигма, відповідно до якої явища і процеси в наукових дослі-
дженнях трактуються як великі, складні системи, для вивчення яких розроблено 
спеціальний методичний апарат. 

В історії географії в цілому і СГ зокрема виділяється декілька періодів1. 
Єдиної думки щодо періодизації не існує. Відомі схеми І. Магидовича, О. Ісаченка, 
Ю. Саушкіна, П. Джеймса і Дж. Мартіна, С. Рудницького та ін. Наприклад, 
С. Рудницький (1926) поділяє розвиток географії як науки на два періоди: 

– старі часи (до XVIII ст.); 
– нові часи (від XVIII ст.). 
О. Ісаченко (1971) виділяє сім періодів: 
1) рабовласницького устрою; 
2) середньовіччя; 
3) епохи Великих географічних відкриттів і початку нового часу (XV –  

остання чверть XVII ст.); 
4) нового часу (остання чверть XVIII – кінець ХІХ ст.); 
5) зародження сучасної географії (кінець XX – початок XX ст.); 
6) найновішого часу (1918–1945); 
7) сучасний період (з 1945 р.). 
Зауважимо, що ця періодизація дуже непослідовна (взято різні основи 

періодизації). 
Англійські вчені П. Джеймс та Дж. Мартін у книзі “Всі можливі світи. 

Історія географічних ідей” (Нью-Йорк; Лондон, 1981) подають таку періодизацію 
в історії географічної науки: 

1) класичний період (від древніх греків до кінця XVIII – початку ХІХ ст., 
тобто до О. Гумбольдта і К. Ріттера); 

2) новий період (від початку ХІХ до 60-х років XX ст.); 
3) сучасний період (починаючи з 60-х років XX ст.). 
Ми зробили спробу виділити такі періоди: 
1) класичний (від стародавніх часів до кінця XVII ст.); 
2) новий (XVIII – перша половина ХІХ ст.); 
3) новітній (від другої половини ХІХ ст.). 
Як бачимо, у нашій періодизації класичний період на ціле століття скорочено 

порівняно з класифікацією П. Джеймса та Дж. Мартіна. Крім того, у класичному 

1 Різні вчені по-різному поділяли на періоди розвиток географії. Зокрема, у радянський час 
вважалося, що основою є соціально-економічна періодизація суспільства. Отже, виділялися 
географія рабовласницького, феодального, капіталістичного та соціалістичного суспільства. 
Такий поділ розривав єдиний процес розвитку науки, механістично трактувалась причинна роль 
“суспільно-економічної формації” у розвитку наукового знання.
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періоді ми виділяємо: давньогрецький, арабський (ІХ–XV ст.), Великих геогра-
фічних відкриттів (кінець XV – кінець ХVІІ ст.) підперіоди; у новітньому періоді 
такі підперіоди: від 70-х років ХІХ ст. до Першої світової війни; міжвоєнний; 
після Другої світової війни і до нашого часу. Така періодизація, на нашу думку, 
більш повно враховує внутрішню логіку розвитку самої географічної науки. 

2. Національні школи і генетичні напрямки

Формування національних шкіл*1

Новий і новітній періоди. Новий і новітній періоди займають порівняно 
невеликий відрізок з кінця XVII ст. до нашого часу. Їх важко розділити, бо всі 
тенденції, закладені в новий період (до другої половини ХІХ ст.), були закріплені 
і розвинені в новітньому1.2

Новий період починається після епохи Великих географічних відкриттів, 
яка, по суті, підготувала корінні зміни у географічній науці. Хоч великі відкриття 
відбувались і в ХVІІІ ст. (відкриття Австралії у 70-х роках), і в ХІХ ст. (відкриття 
Антарктиди у 20-х роках), проте це вже не вносило суттєвих змін у загальну 
географію (відбувався певний розвиток географії “в ширину”). У цей час увесь 
світ ліг на географічну карту. А Європа – центр світового землезнавства – вступила 
в нову систему духовних і матеріальних координат. 

Великі географічні відкриття торували дорогу першій промисловій революції, 
широкому розвитку поділу праці. Це, відповідно, сприяло товаризації сільського 
господарство. Усередині держав поділ праці призвів до формування національного 
господарства (національного комплексу), а між державами – до формування 
світового ринку і у кінцевому підсумку ‒ до розвитку світового господарства. 
Такі процеси надзвичайно прискорили розвиток наук, особливо географічної 
та економічної (саме у XVII ст. англійський учений Вільям Петті започаткував 
розвиток наукової політекономії). 

У політичному плані внаслідок розпаду середньовічних імперій (Іспанська, 
Священна Римська та ін.) утворилися національні держави. Ці держави, що 
формувалися модерними націями, потребували повних даних про природу, 

* Друкується за: Шаблій О. І. Новий і новітній періоди розвитку суспільної географії / О. І. Шаблій // 
Основи загальної суспільної географії: підручник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 
2003. – С. 52–61.

1 Узагалі було б ліпше розділити всю історію географії на класичний і некласичний періоди, а 
некласичний – на новий і новітній.
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населення і господарство на своїх територіях і територіях інших країн. Це надзви-
чайно стимулювало розвиток економіко-географічного країнознавства, яке часто 
розвивалося не тільки в системі географії, але й у системі економічної науки (так 
зване “описове державознавство окремих країн”, або “камеральна статистика”). 

У новому періоді латинська мова втратила свою головну функцію, яку вона 
виконувала у науковому житті середньовіччя1. На арену вийшли національні 
мови. Почали формуватися національні географічні школи. 

Серед національних шкіл відзначаємо велику роль німецької, яка домінувала 
до Першої світової війни, а також французької (так званої “географії людини”). Уже 
в новітньому періоді помітно виділялась англійська школа. Почали формуватися 
слов’янські географічні школи, особливо польська, російська й українська. 

Німецька школа мала добру наукову традицію (Мінцер, Вареніус, Меркатор), 
правда, латиномовну. У другій половині XVIII – першій половині ХІХ ст. (і навіть 
пізніше) на неї великий вплив мав авторитет філософів і географів Антона 
Фрідріха Бішінга й Іммануїла Канта. 

Антон Фрідріх Бішінг – автор шеститомного “Нового землеопису” (“Neue 
Erdbeschreibung”), опублікованого в 1792 р., в якому подано географічну 
характеристику країн Європи. Висунув дві концепції: 

– густота населення – важлива географічна 
характеристика території; 

– перевезення товарів водним шляхом усуває 
залежність людей від місцевих ресурсів. Він 
визначив принципи економічного взаємозв’язку 
країн ще до побудови залізничних артерій. 

Іммануїл Кант (1724–1804) визначив місце 
географії в системі наук. Розділивши всі науки на 
абстрактні і конкретні, виділивши у конкретних 
систематичні, хорологічні та хронологічні, він відніс 
географію до хорологічних2. Цим було покладено 
основи формування хорологізму у географічній 
науці. І. Кант також вважав необхідність урахування 
антропогенних сил (поряд із природними) для 
пояснення формування особливостей тої чи іншої 
території. Він, правда, писав, що географія надає 
систематичні часткові (виділення наше. – О. Ш.) 
знання про природу (про зовнішній стосовно людини світ). Це значить, що географія 
головно вивчає зв’язки між окремими конкретними предметами і явищами та 

1 Збереглося її важливе, хоч і не визначальне значення у науковому термінотворенні.
2 Старогрецькою мовою “хронос” – час, “хорос” – простір. Явища в часі, за Кантом, вивчає історія, 

а у просторі – географія.

Іммануїл Кант
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загальні їхні характеристики, і що вона більшою мірою зосереджує увагу на 
виявленні відмінностей, ніж подібності, в просторі. Однак Кант вважав географію 
не лише описовою, але й номотетичною (“законотворчою”) наукою. 

Александр Гумбольдт (1769–1859) – один з фундаторів наукового 
країнознавства, мандрівник (Центральна і Південна Америка, Урал, Сибір, 
Казахстан), автор п’ятитомної праці “Космос. Досвід фізичного світопису” (1845–
1862). Розкрив широтну зональність і висотну поясність у розподілі рослинності, 
тепла і вологи на Землі. Для географічних досліджень вважав необхідним 
застосовувати польовий і порівняльний методи. Ввів термін “землеопис” (“Erdbe-
schreibung”). А. Гумбольдт був географом-природником, але надавав величезного 
значення географічній функції людини. Він писав: “загальна картина природи 
[…] залишиться неповною, якщо у мене не вистачає сміливості представити 
тут у небагатьох рисах і людський рід у різноманітних фізичних відтінках, у 
географічному розподілі тепер існуючих його типів, у тому впливі, що його мають 
на нього земні сили і навпаки, і в тому впливі, хоча б і невеликому, який він сам міг 
мати на них. Залежний, хоч і меншою мірою, ніж рослини і тварини, від ґрунту 
і метеорологічних процесів повітряного круга1, людський рід, легко ухиляючись 
від сил природи діяльністю духу і розумом, що поступово піднімається, а також 
дивною гнучкістю організму, що пристосовується до усіх кліматів, бере суттєву 
участь у всьому земному житті”. Ця цитата коментарів не потребує. 

1 Гумбольдт тут використовує термін Вареніуса, який вважав усю Землю “кругом земноводним”, що 
складається із землі (охоплює рослинний і тваринний світ), “круга водного” і “круга повітряного”.

Александр Гумбольдт Карл Ріттер
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Карл Ріттер (1779–1859) – автор дев’ятнадцятитомного видання “Земле-
знавство у його відношенні до природи й історії людини, або Загальна порівняль-
на географія”, перший завідувач кафедри географії у Німеччині (Берлін, 1820), 
засновник Німецького географічного товариства (1828), класик німецької і 
світової географії. Він трактував Землю як “спільний дім людства”, розкриваючи 
географічні особливості взаємозв’язку людини і природи. Як і І. Кант, учений вважав 
географію просторовою наукою. Тому до деякої міри протиставляв географічний 
метод історичному, вивчав просторові відносини, зв’язки і взаємозалежності 
між явищами і процесами на земній поверхні. Зокрема, географічне положення, 
конфігурацію, взаєморозташування та величину країн і районів, стараючись 
віднайти їхнє кількісне вираження, просторові закономірності і взаємозалежності. 

Як і А. Гумбольдт, К. Ріттер – основоположник порівняльного методу в 
географії. Він підкреслював необхідність вивчати взаємозв’язки і взаємозалежності 
між природою і людиною на окремих територіях. Ріттер був одним з тих, які форму-
вали комплексний підхід у географічній науці. Надавав перевагу регіональним, а 
не галузевим дослідженням. Ввів, власне, термін “землезнання” (“Erdkunde”). 

Учені історико-географи підкреслюють деяку непослідовність Карла Ріттера. 
Він дотримувався принципу телеологізму, згідно з яким усі явища і процеси на 
земній поверхні мають свою мету існування, своє найвище призначення, що 
задане зверху Провидінням.

Серед німецьких учених у новітньому 
періоді слід назвати передусім Фрідріха Ратцеля 
(1834–1904) – автора “Антропогеографії” 
у двох томах (1882, 1891) і “Політичної 
географії” (1897) та Альфреда Геттнера (1859–
1941) – автора “Географія: її сутність, історія 
та методи”. Зокрема, Ратцель розробив основи 
антропогеографії і політичної географії із 
застосуванням біологічного вчення Ч. Дарвіна, 
що було перетворено у так званий соціальний 
дарвінізм, Геттнер довів до найвищого рівня 
хорогічну концепцію. А. Геттнер, заснував 
фаховий географічний журнал “Geographische 
Zeitschrift” (“Географічний часопис”) у 1895 р. 
і був його редактором до 1935 р. Загинув у 
нацистському концтаборі (за національністю 
він був євреєм). 

Географічні аспекти в руслі проблем розміщення господарства розробили 
німецькі учені, які створили окремий напрямок в науці – так званої теорії штан-
дорту (нім. – stand від stehen – стояти, ort – місце, тобто місцерозташування, 
локалізація). Представниками цього напрямку були Й. Тюнен, А. Вебер, А. Льош.

Фрідріх Ратцель
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Зауважимо, що після Ф. Ратцеля і А. Геттнера німецька географічна школа 
поступилася, особливо у повоєнний період, англо-американській.

Французька школа відома багатьма іменами. Найвизначніші серед них у 
новий період: Елізе Реклю, Поль Відаль де ля Бляш і Жан Брюн. 

Елізе Реклю (1830–1905) – блискучий географ-країнознавець, автор і редактор 
видань “Земля і люди. Загальна географія” (19 т., 1898–1901) та “Людина і земля” 
(6 т., 1906–1909) та ін. Він був добре знайомий з українським ученим Михайлом 
Драгомановим, який написав до 7-го тому “Землі і людей” на прохання Е. Реклю 
розділ про Україну. Знаменитий вислів Е. Реклю щодо зв’язків географії з історією: 
“географія стосовно до людини є нічим іншим, як історія у просторі, так само, 
як історія є географією у часі”. В цій образній формі вчений висловив геніальну 
думку про історичний метод у географії, зокрема в країнознавстві і географічний 
метод в історії. 

Поль Відаль де ля Бляш (1845–1918) заклав основи школи “географії людини”, 
у якій головна увага звернена на взаємодію людського суспільства та природного 
довкілля. Вчений не перебільшував впливу довкілля на людину. Він розвинув 
концепцію посибілізму (possible – англ. можливий), згідно з якою природа 
створює можливості, а їх використання залежить від способу життя людей (куль-
тури у широкому розумінні слова). П. Відаль де ля Бляш заклав основи теорії 
поширення інновацій (нововведень). Видав “Загальний атлас географії та історії 
світу” (1898) та підготував книгу “Принципи географії людини” (вийшла після 
смерті у 1922 р.). 

Одним із зачинателів французької національної “Географії людини” був Жан 
Брюн. Він здійснив типізацію взаємодії людини і довкілля (три типи), визначив 

Елізе Реклю Поль Відаль де ля Бляш
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велику корельованість розміщення населення і розподілу вод суходолу. У 1910 р. 
опублікував книгу “Географія людини”. 

У новий період виникають громадські об’єднання географів і тих, хто ціка-
вився географією – Географічні товариства (ГТ). У 1821 р. ГТ було створено у 
Парижі, в 1828 р. – у Берліні, у 1830 р. – у Лондоні, у 1838 р. – у Ріо-де-Жанейро, 
у 1839 р. – у Мехіко, у 1845 р. – у Санкт-Петербурзі та ін. 

Новітній період. Новітній період почався з другої половини ХІХ ст. Його 
можна розділити на таких три часових відрізки: 

– із середини 70-х років до Першої світової війни; 
– міжвоєнний; 
– після Другої світової війни і до нашого часу. 
Час до Першої світової війни характеризувався остаточним поділом географії 

на фізичну та суспільну (антропогеографію) із подальшою їх диференціацією. 
Географія в університетах зрівнюється з іншими дисциплінами викладання 
(уперше у 70-х роках ХІХ ст. у Німеччині). Масово виникають кафедри географії, 
очолювані фаховими географами1. Зростає кількість національних шкіл, а в 
них – наукових шкіл, очолюваних визначними вченими-географами. Зокрема, 
у німецькій географії до Першої світової війни виділялася антропогеографічна 
школа Фрідріха Ратцеля, у французькій – вже названих Поля Відаля де ля Бляша і 
його послідовника Жана Брюна; в англійській – глобалістична геополітична школа 
Галфорда Дж. Маккіндера та Джорджа Дж. Чізголма; в американській – школа 
геоморфологічних циклів Вільяма Моріса Девіса; у російській – фізико-географа 
Дмитрія Анучина. Формується й українська національна географія (акад. Степан 
Рудницький, Павло Тутковський). Економічна географія тоді вже виділяється у 
формі антропогеографії (Ф. Ратцель), “географії людини” (П. Відаль де ля Бляш) 
та статистики (П. Семенов-Тян-Шанський). 

У міжвоєнний період остаточно сформувалися національні географічні школи 
слов’янських країн: польська (Еуґеніуш Ромер), російська (Ніколай Баранський, 
чеська (Їржі Краль), югославська (Йован Цвіїч), українська (Володимир Кубійович) 
та ін. У Німеччині панівною стала геополітика на чолі з Карлом Гаусгофером, у 
Франції – фізико-географічна регіоналістика з Еммануелем де Мартоном. 

Особливо активно розвивалася географія, у тому числі суспільна, в Англії. Тут 
уперше було виділено так звані функціональні райони2 (К. Б. Фоссет), розгорнуто 
дослідження земель на підставі великомасштабних карт (Л. Д. Стамп) з практич-
ною метою. Цікавим явищем у світовій географії став розвиток російської еконо-
мічної географії (районна школа Ніколая Баранського). 

1 Перша на території України кафедра географії відкрита у 1882 р. на чолі з проф. Антонієм 
Реманом у Львівському університеті. Першим українським доктором географії тут став Григорій 
Величко (1893). У Московському університеті така кафедра організована у 1884 р., у Санкт- 
Петербурзькому – 1887 р., У Київському – 1891 р.

2 Території обслуговування населення великим містом.
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У міжвоєнний період центр світової географічної думки поступово перемі-
щується у англомовний світ, особливо у США. Географія тут представлена такими 
іменами, як Ісайя Боумен, Елсуорт Геттінґтон, Еллен Черчілл Семпл, Річард 
Гартшорн, Карл Зауер та ін. Дослідження концентруються над такими проблемами: 

– екологія людини; 
– хорологія, особливо регіональні дослідження; 
– історична географія, у тому числі проблеми послідовності освоєння 

території і функціональної організації простору; 
– прикладні проблеми (використання земель, політико- і воєнно-географічні 

проблеми тощо). 
Якісні зміни у розвитку географії, зокрема суспільної, відбувались у 

повоєнний період. 
По-перше, вона надзвичайно диференціювалася, з’явилися наукові дисципліни 

і напрямки, що пов’язані з новими загально- і конкретнонауковими підходами та 
парадигмами (наприклад, так звана географія поведінки). 

По-друге, простежувались інтегративні процеси внаслідок виникнення “тео-
ретичної географії”, “географії природокористування”, “геоекології” тощо. 

По-третє, у географії застосовуються нові парадигми – модельна (моделю-
вання територіальності явищ і процесів) і системна (системний аналіз і синтез). 
На цій основі набувають нового звучання вже сформовані теорії і концепції 
(наприклад, теорія територіального комплексування), а також методи дослідження 
(наприклад, картографічний) тощо. 

По-четверте, надзвичайно збагачується методичний апарат та інструментарій 
науки. Швидко впроваджуються математичні методи і прийоми дослідження, зас-
тосування дистанційних методів та отриманої на їхній підставі геопросторової і 
геочасової інформації; комп’ютеризація процесу і формування геоінформаційних 
систем (ГІС або англійською GIS – Geoinformation Systems). 

По-n’яте, суттєво змінюється ставлення до карти як джерела і результату гео-
графічних досліджень. Карту починають трактувати не лише як модель земної 
поверхні, а передусім як зберігача, носія і передавача геопросторової інформації. 

По-шосте, простежується зростання інтересу до регіональних досліджень, 
тобто комплексного вивчення окремих регіонів як усередині країн, так і на міждер-
жавному рівні. 

По-сьоме, відбувається невпинний процес соціологізації і гуманізації СГ. 
На цій базі надзвичайно диференціюється соціальна географія і геоекологія. 
Наприклад, виникають такі дисципліни соціальної географії, як “географія 
способу життя”, “радикальна географія”, “географія поведінки” та ін. 

Домінуюче місце в світі посідає англо-американська географія. Визначні її 
постаті: Вільям Бунґе, Ричард Чорлі, Пітер Гаґет, Девід Гарвей, Чонсі Д. Гарріс, 
Артур Г. Робінсон, Волдо Тоблер та ін. На межі регіональної економіки та СГ 
працював Волтер Ізард (Айзард). 
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Помітним явищем на фоні світової географії у цей період стала російська з 
теорією територіального комплексування (Ніколай Колосовський та ін.), естонська 
(соціально-географічні дослідження Селми Ниммик) і польська (праці Станіслава 
Лєщицького та ін.). Проте у західноєвропейській географії простежується своєрід-
не затухання ініціативи (за винятком Великобританії та Швеції). Зокрема, у 
Швеції проф. Торст Геґерстранд розробив концепцію поширення нововведень 
як просторового процесу. 

Українська СГ у цей період розвивається у фарватері російської. Найбільш 
відомі її постаті: Олексій Діброва і Максим Паламарчук у 50–60-х, Опанас 
Ващенко, Федір Заставний і Микола Пістун у 70–80-х роках, Ярослав Жупанський, 
Валерій Поповкін, Валерій Руденко, Анатолій Степаненко, Олександр Топчієв, 
Олег Шаблій у 80–90-х роках. 

Генетичні джерела і напрямки розвитку*1

Три джерела і напрямки розвитку. Із попереднього розгляду історії СГ 
випливає, що тривалий час аж до Великих географічних відкриттів вона розвива-
лася у руслі (і у формі) географічного країнознавства і лише частково у формі світо-
знавства. Світ древні розуміли як відомі землі – ойкумену. Зокрема, із середини 
ХVIII ст. світознавство виступає у формі географічної глобалістики. Після поділу 
географії на фізичну й економічну в другій половині ХІХ ст. сюди додається 
економіко-географічна регіоналістика у вигляді дослідження економічних районів. 
Зрозуміло, що всі три форми описової географії (глобалістика, країнознавство, 
регіоналістика) завжди існували одночасно і взаємопов’язано, однак якась одна 
чи дві форми домінували. 

Водночас торували собі шлях декілька напрямків загальної СГ, навколо яких 
концентрувалися теоретичні пошуки, організація фактичного (емпіричного) 
матеріалу, методичні засоби тощо. Таких напрямків було три: економічний, демо-
соціальний та формально-теоретичний (назви умовні). Вони мають глибокі 
генетичні корені, які, крім власне описової географії різних форм (країнознавство, 
регіоналістика, глобалістика), входять частково у суміжні з СГ науки – відповідно 
економічну, демографічну і соціологічну, математичну. 

Економічний напрямок має своїм джерелом праці основоположника нової 
економічної науки Віяльма Петті (Англія, XVII ст.), зокрема його “Політичну 
арифметику”, а також Адама Сміта (Шотландія), Девіда Рікардо (Англія) та Карла 
Маркса (Німеччина). Книга Маркса “Капітал” була методологічною основою 

* Друкується за: Шаблій О. І. Генетичні джерела і напрямки розвитку / О. І. Шаблій // Основи 
загальної суспільної географії: підручник. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 
С. 61–69.
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розвитку економічної географії в республіках колишнього Радянського Союзу. 
Головним об’єктом дослідження тоді було господарство країни чи світу, їхні 
сфери – виробнича чи послуг, розміщення і геопросторова організація. Розміщення 
господарства пояснювалося законами економічної науки, зокрема політекономії. 
Це був економічний детермінізм, який трактував територіальну організацію 
господарства виключно економычними чинниками. У руслі економічного 
напрямку СГ виросли галузево-статистичний підхід (Ахенваль, Ден, Воблий), 
штандортні теорії (Тюнен, Вебер, Льош), районна школа (Баранський), теорії 
та концепції територіального комплексоформування (Колосовський). По суті, 
мало не вся совєтська економічна географія була регіоналістично-економічна, 
територіально-комплексна за спрямуванням. У 60–70-х роках на економічну 
регіоналістику заявили свої права самі економісти (В. Ізард, Н. Нєкрасов). 

Розвиток економічного напрямку можна зобразити так (рис. 2.1). Генетично 
першою тенденцією було формування комерційної географії, тобто географії 
торгівлі. По суті, всі географічні описи мандрівних купців ще у старовинні 
часи – це зачаткова комерційна географія (згадаймо хоча б “ходіння на схід 
Азії” португальця Марко Поло). Сюди належать описи морських торговельно-
транспортних шляхів і портів – перипли, портолани тощо. 

Особливо швидко розвивалася комерційна географія після Великих географіч-
них відкриттів з огляду на потреби морської торгівлі венеціанців, голландців, 
іспанців та англійців. У другій половині ХІХ – першій половині XX ст. до 
географічних знань у галузі світознавства великий інтерес виявляють німецькі 
географи. Широко відомими стали книги Карла Цедена “Комерційна географія” 
(1903) і Бартлінга – “Комерційна і транспортна географія” (два томи, 1925 р.).

З ХVIII ст. у Німеччині працями Ахенваля і Зісмільха було започатковано 
розвиток так званої камеральної статистики. Зокрема, праця Ахенваля, видана у 
1749 р., називалася “Нариси найновішого державознавства”. Камеральну (тобто 
державну статистику) автор називав “описовим державознавством окремих 
країн”. У цьому “описовому державознавстві” багато місця відводилося харак-
теристиці параметрів держави: її території, кордонам, адміністративному устрою, 
державному апарату, фінансам, бюджету, окремим галузям господарства – 
сільського, промислового, транспортного, воєнній могутності країни (армія, флот), 
стосункам з іншими державами. З часом статистичні методи подання і обчислення 
параметрів держави і її елементів утворили окрему науку статистику, а “описове 
державознавство” звузилося до так званого галузево-статистичного напрямку у 
суспільній (тоді економічній) географії. По суті, до початку ХХ ст. економічну 
географію називали статистикою. 

Паралельно з “Описовим державознавством” на вже повністю економічній 
базі виник на початку ХІХ ст. так званий штандартний напрямок, започаткований 
у праці німця Йогана Тюнена (1783–1850) “Ізольована держава в її відношенні до 
сільського господарства і національної економії’ (1826). Оскільки визначальним 
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елементом економіки на той час було сільське господарство, то вчений змоделював 
його розміщення з урахуванням просторової зміни вартості трьох чинників – 
землі, праці, транспортування товару до центру “ізольованої” (ідеальної) держави. 
Внаслідок отримав ідеальну систему територіальної спеціалізації сільського 
(і лісового) господарства у вигляді концентричних кілець (було виділено шість 
кілець спеціалізації). 

У ХХ ст. теорію штандорту розвивали Альфред Вебер (книга “Про штандорт 
галузей промисловості”), який виділяє, виходячи З потреби мінімізації витрат 
у процесі розміщення промислових підприємств, три чинники: вартість праці, 
транспортування та агломерації (тобто зниження витрат в цілому у разі компакт-
ного розміщення підприємств). Перед Другою світовою війною і після неї теорію 
штандорту з урахуванням ідеї максимізації прибутків розвинув німецький учений 
А. Льош у книзі “Географічне розміщення господарства”. У післявоєнний період 
найбільше досягнення у цій теорії мали праці американського вченого(вихідця 
з Білорусії) Волтера Ізарда. У книзі “Методи регіональної науки. Просторова 
економія” він широко використовує сучасний математичний апарат для 
моделювання національної економіки й окремих її елементів з урахуванням 
міжгалузевих, регіональних і міждержавних зв’язків.

У великих за площею країнах, особливо в Російській імперії, а також у 
США та інших, у ХІХ ст. почав розвиватися районний напрямок (спочатку в 
“описовому державознавстві”, як це було у Росії – праці Костянтина Арсеньєва 
та інших, а згодом, уже у першій половині ХХ ст., окремо на основі використання 
категорії територіального поділу праці). у цьому напрямку найбільший внесок 
зробили російські вчені (Ніколай Баранський, Пьотр Алампієв та ін.). У СРСР 
теорія економічного районування у 40–60-х роках ХХ ст. була розвинена у 
районно-комплексний напрямок працями Ніколая Колосовського (“Виробничо-
територіальне поєднання (комплекс”) у совєтській економічній географії”, 1947). 
Прикладним аспектом цієї теорії став районно-планувальний напрямок Данила 
Богорада (книга “Конструктивна географія. Основи районного планування”). На 
межі економічної географії й економічної науки у 60–70-х роках сформувалася так 
звана регіональна економіка (праця академіка Ніколая Нєкрасова “Регіональна 
економіка”), яка стала досліджувати економічними методами і підходами 
традиційні в радянській економічній географії економічні райони і територіально-
виробничі комплекси. Тепер формується геоекономіка і геологістика (рис. 2.1).

Демосоціальний напрямок у СГ має давню історію і традиції. Його 
філософською основою (рис. 2.2) став так званий географічний детермінізм, 
розвинений французьким просвітителем Шарлем Луї Монтеск’є, який у книзі 
“Про дух законів” писав, що нема більшої сили як сила клімату. Особливості 
культури, традицій, духовного життя, характеру психіки людей і навіть державно-
політичного устрою географічні детерміністи пояснювали характером природних 
умов (зокрема клімату і ґрунтового покриву чи фізико-географічного положення). 
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Згодом географічний детермінізм, зокрема в англомовних країнах, перетворився 
в інвайронменталізм (англ. слова environment – довкілля) – напрямок, що вивчає 
вплив природного довкілля на життєдіяльність суспільства у його різновидностях: 

– пробабілізм (англ. probability – вірогідність), який постулює лише імовір-
ний, але не завжди обов’язковий вплив природного довкілля території на людську 
життєдіяльність; 

– посібілізм (англ. possibility – можливість), який трактує лише можливу дію 
довкілля на розвиток суспільства, але цю можливість ще слід з допомогою певних 
зусиль реалізувати, 

Рис. 2.1. Економічний напрямок у суспільній географії
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Географічний детермінізм лежав в основі цікавого наукового напрямку – 
геополітики, найповніше вираженого у праці шведського вченого Рудольфа 
Челлєна “Держава як форма існування” (1916). Початки геополітики закладені у 
працях німецького вченого-біолога і географа Фрідріха Ратцеля, в яких він на 
підставі положень соціального дарвінізму розвинув учення про державу як живий 
організм. З цього вчення випливає, що для свого розвитку держава подібно до 
живих організмів та їхніх популяцій потребує певного простору. У разі його 
нестачі держава силою підкорює собі територію сусідів. Цим виправдовувалися 
загарбницькі війни. У наш час геополітика, позбавившись біологічного підходу, 
стає важливою галуззю політології на стику її з політичною географією. 
Великий внесок у політичну географію зробив український учений акад. Степан 
Рудницький, зокрема своєю книгою “Українська справа зі становища політичної 
географії” (1923). 

Останні 10–15 років у руслі сучасного географічного детермінізму розвиває-
ться нова галузь географії – геоекологія, що межі географії, екології, біології та 
деяких інших наук. Вона досліджує проблеми взаємодії природних і суспільних 
територіальних систем на різних геопросторових рівнях, особливо у зв’язку 
з виникненням і розвитком глобальних проблем людства. Головний девіз 
геоекології: мислити глобально, діяти регіонально і локально. Недавно (1996) 
побачив світ солідний навчальний посібник “Геоекологія” українського вченого, 
проф. Олександра Топчієва (м. Одеса). 

У демосоціальному напрямку СГ окремо виділяються великі гілки географії 
населення і соціальної географії (соціальна географія – у післявоєнний період). 
Вони становлять ядро того напрямку, що тривалий час мав назву антропогеогра-
фії, тобто географії людини. Велика роль французької школи в розвитку географії 
людини, а також значний внесок німецького вченого Ф. Ратцеля і його “Антропогео-
графії”. Цей напрямок СГ найчастіше пов’язаний з фізичною географією. Серед 
українських учених класичними антропогеографами були С. Рудницький та 
В. Кубійович. Зазначимо, що значення Кубійовича велике і у розвитку географії 
населення України. Обидва добре розуміли роль суспільних (а не лише природних) 
чинників у розміщенні населення. 

У післявоєнний період у системі географії населення (демогеографії) посилено 
розвивається географія розселення населення, зокрема географія міських поселень 
(геоурбаністика) і географія сільських поселень (георуралістика). Цінним теоре-
тичним надбанням тут стала концепція територіальних систем розселення 
(в Україні – Ю. Питюренко, М. Тимчук, у Росії – С. Ковальов, Г. Лаппо, Г. Федоров, 
в Естонії – С. Ниммик та ін.). 

Зауважимо, що післявоєнний період, особливо на Заході, характеризується 
посиленим розвитком соціальної географії як гілки антропогеографії, що вивчає 
територіальні аспекти соціального життя суспільства і шляхи розв’язання геопрос-
торових соціальних проблем, зокрема і глобальну. 
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У руслі соціальної географії виникли такі “точки росту”, як географія сфери 
послуг, географія поведінки (так звана бігейвіористська географія, англ. Віhа-
vіоиr – поводитися); гуманістична географія (досліджує географію людини, 
виходячи з внутрішнього світу індивіда, системи його цінностей; близька до 
бігейвіористики), географія способу життя та радикальна географія. Зокрема, 

Рис. 2.2. Демосоціальний напрямок у суспільній географії
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радикальна географія виникла у 60–70-х роках у Англії і США. Була заявлена 1974 р. 
У Чикаґо маніфестом “Радикальна географія”. У 1977 р. в Англії вийшов збірник 
“Радикальна географія: альтернативні погляди на сучасні соціальні проблеми”. 

Відомі вчені Вільям Бунґе і Девід Гарвей (американський та англійський) з 
1979 р. видають часопис “Антипод: радикальний журнал географії”. На думку цих 
та інших науковців, географія є наукою соціальною, яка обслуговує інші соціальні 
науки з точним об’єктом. Користуючись марксовою теорією суспільства, вона 
висуває проблеми соціально-економічного змісту, особливо про тіньові сторони 
життя людини (проблема бідності, голоду, злочинності, наркоманії, проституції 
тощо). Але розв’язувати ґрунтовно ці проблеми зобов’язані інші соціальні науки. 

Рис. 2.3. Формально-теоретичний напрямок у суспільній географії
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Формально-теоретичний напрямок. Третім напрямком у розвитку СГ 
є математичний або формально-теоретичний (рис. 2.3). Цей напрямок 
започаткували ще праці давньогрецького вченого Птолемея (90–168 р. по Р. Хр.) 
“Велика математична побудова астрономії” (13 книг) та “Керівництво з географії”. 
Птолемей перетворив географію на просторову (хорологічну), точну науку (подібно 
до астрономії). Птолемей – основоположник картографії і формального методу 
дослідження; він пов’язав географію з математикою, астрономією, картографією. 

На початку XX ст. цей напрямок існував у формі так званого хорологізму, що 
був розвинений німецьким ученим Альфредом Геттнером. Уся географія вважа-
лася наукою про земний простір. А. Геттнер з цього приводу писав: “предметом 
географії є відношення простору земної поверхні”. Уособленням простору є земна 
поверхня, територія. А господарство, людська діяльність – це лише одна з рис, 
властивостей земної поверхні.

До війни в Німеччині була добре розвинена одна з гілок хорологізму у вигляді 
теорії центральних місць (Льош, Кристаллєр). У повоєнні роки у зв’язку із впрова-
дженням математичних методів дослідження виникли так званий модельний 
(моделювання явищ і процесів, пошуки ізоморфізму і його математичний опис), 
системно-структурний підходи (П. Гаґґет; Р. Чорлі), аксіоматико-дедуктивний 
підхід (К. Канський), теорія поширення (дифузії) нововведень (Т. Геґерстранд), 
теорія переміщень. Вершиною цього напрямку стали праці американського вченого 
В. Бунґе, зокрема “Теоретична географія”, у якій формальний, математичний 
підхід був виявлений у формі так званого геометризму найбільш повно. В. Бунґе 
писав, що головним у географії є теорія переміщень і теорія центральних місць.



V. ВИЗНАЧНІ ВІТЧИЗНЯНІ ГЕОГРАФИ

1. Фундатори національної географії

Перший доктор географії – Григорій Величко

Біографічні відомості*1

Об’єктивний життєпис Григорія Величка лише створюється. Поки що не 
знайшлося біографа – історика, географа чи картографа, який би ґрунтовно 
дослідив складний життєвий шлях ученого. А його дороги були по-справжньому 
звивистими. Не здійснено також наукової періодизації життєпису ученого. Тому 
наша розвідка, що базується майже виключно на архівних і опублікованих 
літературних джерелах, є, по суті, першим більш-менш повним біографічним 
нарисом (саме нарисом!) про життя і діяльність цього неординарного ученого-
географа і картографа, першого українця – дипломованого доктора наук філософії 
у ділянці географії. 

Архівні матеріали, зокрема парафіяльна метрика подають наступне. Григорій 
Іванович Величко народився 21 жовтня 1863 р.12 Він був другою дитиною у сім’ї 
Івана та Марії Величків. Першою був син, названий Григорієм, народжений 
9 лютого 1861 р.23 Але у півторарічному віці він помер. Чому другого сина 
охрестили тим самим іменем, нам невідомо. 

Місце народження майбутнього ученого – містечко Миколаїв над Дністром, що 
на Львівщині, будинок № 186. Це було захолусне польсько-єврейське поселення. 
Українці-русини переважали на його окраїні і займались переважно землеробст-
вом. Так само і батьки Григорія були хліборобами.

Батько – Іван Величко – син Михайла Величка і Марії Ґурнік (очевидно, його 
мати, тобто бабця Григорія, мала польське походження, бо прізвище типово 

* Друкується за: Доктор географії Григорій Величко / за ред. проф. О. Шаблія. – Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2012. – С. 7–31.

1 ЦДІА у Львові. – Ф. 201. Оп. 4а. Сп. 3841. С. 42.
2 ЦДІА у Львові. – Ф. 201. Оп. 4а. Сп. 3841. С. 25.
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польське і по-українськи воно звучало б “Гірник” або “Гірняк”). Мати Марія була 
дочкою Каспера Надольського і Катерини Данилевич (теж, судячи із прізвища 
батька матері, вона мала польське походження). Та й у метриці записано, що 

віросповідання новонародженого “католик” (насп-
равді він був греко-католиком). І хрестив його 
священик Іван Бєжинський (точніше: Joannes 
Bierzyński – Йоаннес Бєжинський).

Бабою-повитухою була Антоніна Зальцт 
(прізвище німецьке). Хресними батьками Григорія 
були Антін Надольський (напевне, родич по лінії 
матері) і Анна Андрея Ґурнік (по лінії батька). 

Такий був стартовий “генетичний капітал” 
Григорія Величка. Які б там не були у нього 
“інонаціональні” корені, але він, як свідчить 
подальша біографія, виховувався і діяв як свідомий 
українець, греко-католик, патріот свого краю 
Галичини і України-Руси. 

Необхідно додати наступне щодо соціального 
статусу Г. Величка. Припускаємо, що його батьки 
не були бідними. Бо, по-перше, після закінчення 

ним початкової (народної) школи вони віддали хлопця на цілих вісім років у Першу 
Львівську українську академічну гімназію (1873 р.). По-друге, після закінчення 
гімназії він мав засоби для навчався протягом шести років на теологічному і 
філософському факультетах Львівського університету. А за навчання тоді треба 
було платити. Очевидно, Григорій вже змалку проявив свої здібності до освіти і 
науки, бо інакше батько не віддав би його у віддалену від Миколаєва Львівську 
гімназію (закінчує 6 липня 1883 р.), а у подальшому – у Львівський цісарсько-
королівський університет. До того ж батько помер, коли Григорій навчався вже на 
філософському факультеті.

Академічна гімназія у той час була важливим осередком українства на 
західних землях. Через неї пройшла критична маса національної еліти у другій 
половині XIX – на початку XX ст. Щоб зрозуміти суспільне і навчально-наукове 
середовище, у якому перебував Григорій Величко під час гімназійних студій, 
розглянемо коротко історію формування і розбудови цього освітнього закладу.

Львівська українська академічна гімназія (ЛУАГ) – це найстаріша гімназія на 
території України. Вона заснована ще у 1784 р. цісарем Йосипом II як підрозділ 
Львівського університету (тому і отримала назву “академічна”)1. З 1849 р. під час 
революції “Весна народів” ЛУАГ стала класичним з восьмирічним навчанням 
середньошкільним закладом. З 1867 р. викладання проводиться українською 

1 Тепер вона належить до університету “Львівська політехніка”.

Григорій Величко
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мовою у початкових класах, а з 1874 р. – в усіх класах. У 1907 р. головним корпусом 
гімназії став новозведений будинок поруч з корпусом Львівської політехніки на 
вул. Леона Сапєги, 14 (тепер вул. Степана Бандери). Перший український випуск 
(матуральний) українською мовою відбувся у 1878 р.

У гімназії до I світової війни викладали відомі вчені та громадські діячі: 
Анатоль Вахнянин, Філарет Колесса, Денис Лукіянович, Іван Кокорудз та ін. Тут 
навчалися майбутні учені: Мирон Кордуба, Іван Крип’якевич, Василь Кучабський, 
письменники: Микола Устиянович, Юліан Опільський, Василь Щурат, Осип 
Маковей, митрополит Володимир Стернюк, громадські та політичні діячі: Євген 
Коновалець, генерал Роман Шухевич-Чупринка, Роман Сушко, Анатоль Курдидик 
(правда, деякі з них – вже у міжвоєнний період).

ЛУАГ була розсадником українського духу. У міжвоєнні роки тут діяли 
націоналістичні осередки, зокрема, нелегальні групи з учнів старших класів, що 
входили у склад Української військової організації (УВО). Після виникнення у 
1912 р. “Пласту” багато гімназистів стали його активними членами.

У такий престижний (як тепер кажуть – елітний) навчальний середньо-
шкільний заклад вступає вчитися у 1876 р. майже тринадцятилітній (вже досить 
“дорослий”) Григорій Величко. Саме тоді у 1875 р. до Львова приїхав молодий, 
повний амбіцій Іван Франко і вступив в тутешній університет. З часом їх шляхи 
перетинаються.

Після закінчення восьмого класу у 1884 р. Г. Величко мав право записатися 
у Львівський цісарсько-королівський університет ім. Франца I без вступних 
екзаменів. Цим правом він успішно скористався.

У ті часи університет вже мав довгу історію розвитку (організований ще 
у 1661 р., але призупинений австрійською владою на період 1772–1784 рр.). У 
ньому функціонувало чотири факультети (у період 1850–1894 рр.): філософський, 
теологічний, правничий (юридичний) та медичний. Головний його корпус з 1851 р. 
розмістився на вул. св. Миколая, 4 (тепер вул. Грушевського). Кафедра географії 
була створена досить пізно – лише у 1882/1883 н. р. на філософському факультеті 
(перебувала у корпусі на вул. св. Миколая)1. Її очолив перший професор географ 
(точніше – геоботанік) Антоній Реман.

Г. Величко спочатку записався на теологічний факультет. Пам’ятаймо, що 
поруч (на вул. Коперника) існувала з 1782 р. греко-католицька семінарія, яка 
готовила священиків для українських парафій. Очевидно, Г. Величко не збирався 
стати священиком. Тому і вступив не у семінарію, а на теологічний, тобто 
богословський факультет університету. Нагадаю, що студенти греко-католицької 
семінарії слухали ряд богословських дисциплін в університеті2.

1 Водночас це була перша кафедра географії на території Східної Європи, в т. ч. і України.
2 Тому ми так сміливо популяризуємо членів “Руської трійці” – отців Маркіяна Шашкевича, Якова 

Головацького та Івана Вагилевича як “випускників” університету. До них належить також автор 
музики державного гімну “Ще не вмерла України” Михайло Вербицький.
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Для молодого адепта богослов’я постала непроста ідеологічна дилема: до 
якої з двох існуючих в Галичині суспільних течій примкнути – народовської чи 
москвофільської. Народовці були виразниками інтересів ліберальної інтелігенції, 
міських і сільських багатіїв, греко-католицького духовенства і орієнтувалися на 
австрійські керівні кола. Москвофіли, як свідчить їхня назва, об’єднували частину 
реакційного духовенства, консервативної інтелігенції та частково заможних селян 
і орієнтувалися на реакційні сили Російської імперії1. Зрозуміло, що соціальні 
корені Г. Величка схиляли його до народовської течії.

Водночас з середини 70-х років XIX ст. у Львівському університеті з’явилася 
група молоді селянського походження, очолена І. Франком та М. Павликом, яка 
виступала проти соціального і національного гніту, реакційного клерикалізму, 
польського шовінізму2. В цих умовах Г. Величко ідейно зблизився саме з цією 
групою і особливо з І. Франком. Про це він залишив спогади.

У цих спогадах він пише: “з Іваном Франком я познайомився особисто у 
1887 році, будучи в університеті […]. Молодь […] почала цікавитися новим рухом, 
витвореним гуртком молодих людей з Франком, Терлецьким і Павликом на чолі 
[…]”. Зауважимо, що незабаром І. Франко, М. Павлик та ін. діячі створили першу 
у Галичині та й в усій Україні політичну “Українсько-руську радикальну партію” – 
типово європейську партію із суспільною програмою, масовою організацією 
і реєстровим членством. З часом І. Франко відійшов від усієї “соціалістичної 
дурійки” (за висловом С. Рудницького).

Що ж до самого Г. Величка, то його “селянська лівизна” “вилізала” час-від-
часу і зіграла з ним нераз злий жарт. Наприклад, він не міг ідейно зійтися з лідером 
жіночого руху, попадянкою за соціальним походженням – Наталією Кобринською 
(1851–1920), сестру якої Ґерміну мав за дружину3. Або те, що він піддався спокусі 
“вільного” життя і виїхав у 1925 р. на совєтську Україну. А там незабаром був 
страчений. Але повернемося до університетських студій Григорія Величка.

Після закінчення гімназії Г. Величко у 1883 р. вступає на теологічний 
(богословський) факультет Львівського університету і навчається на ньому три 
роки – до літа 1886 р. Далі з осіннього семестру 1886/1887 н. р. до літа 1888/1889 р. 
він учиться три роки на філософському факультеті і спеціалізується у ділянці 
географії4.

Чому відбулася така “навчальна трансформація” студента Г. Величка з сфери 
гуманітарних наук (релігієзнавство) у сферу природничих наук (географія), зараз 
важко визначити. Думаємо, що певний вплив тут мав Іван Франко і відповідно 
радикалізація поглядів самого “селянського сина” Григорія Величка.

1 Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 
2011. – С. 49.

2 Там само. – С. 49.
3 Горак Р. Д. Де верхи взносить наш Бескид гордий / Р. Д. Горак. – Львів: Каменяр, 2007. – С. 53–174.
4 Державний архів Львівської області (ДАЛО). – Ф 26. Оп. 15. Сп. 575. С. 20.
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Водночас відзначимо, що навчання на теологічному факультеті не пройшло 
для Г. Величка даремно. Поза релігієзнавчими дисциплінами він отримав 
добрі знання з лінґвістики та історії, що мали для нього важливе значення як 
майбутнього ученого і редактора часопису “Господарська часопись”. Він слухав 
курси з: граматики української (руської) мови, української літератури XVII ст., 
нової української літератури, граматики єврейської мови, історії церкви та ін. 
Нагадаємо, що латину і старогрецьку мову Г. Величко вивчав ще у Львівській 
класичній гімназії. Всі ці загальні предмети (крім історії церкви) викладав відомий 
український літературознавець та історик проф. Омелян Огоновський. Тому 
можемо вважати, що цей професор формував широкий гуманітарний і водночас 
національний світогляд Величка (кілька років перед тим він навчав в університеті 
Івана Франка).

Огоновський О. викладав також літературу і лінґвістичні предмети на 
філософському факультеті. На цій природничій (географічній) спеціальності 
Г. Величко прослухав майже у два рази більше мовознавчих та історичних 
дисциплін, ніж на теологічному. Зокрема, це: “Історія слов’янських народів 
до 1800 р.” (проф. Т. Войцєховський), “Загальна історія епохи Реформації” 
(проф. Фінкель), “Історія австрійської і угорської монархії” (проф. І. Шараневич), 
“Історія польська” (проф. Т. Войцєховський) та ін. Певний вплив на знання 
Г. Величком історії України мав професор-українець Ісидор Шараневич.

Що стосується географічних і загалом природничих дисциплін на 
філософському факультеті, то, на диво, їх було небагато. Це пов’язане з декількома 
причинами. Зокрема, не було кадрового забезпечення. Єдиним доктором наук 
був керівник кафедри географії (з 1882/1883 н. р.) геоботанік Антоній Реман. 
Він викладав у I семестрі такий предмет: “Земля як планета” (і відповідно вів 
семінари з географії). Після цього цілий семестр (весняний 1886/1887 н. р.) 
жодних географічних студій не було.

А вже у 1887/1888 н. р. географії було виділено шість годин у першому 
(“Форма і розміри Землі” – 4 лекційних години та географічний семінар – 2 год.) 
і п’ять годин у другому семестрі (“Географія Азії”). Так само в останній рік 
університетських студій ще дві тижневі години було виділено на географію Азії 
(можливо тому, що А. Реман краще знав Азію, подорожував по Кавказу). Тоді ж 
професор викладав курс “Океанографія” (дві години у тиждень).

Останню географічну дисципліну “Загальна географія” викладав професор 
Еміль Дуніковський-Габданк.

Як бачимо, більшість дисциплін все-таки мали гуманітарний характер (історія, 
література, релігієзнавство). На початку, при зародженні університетської географії 
набір навчальних дисциплін великою мірою визначався двома чинниками. По-
перше, традиційним чинником – віддавна в університетах географію студіювали 
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у блоці з історією і вважали її гуманітарною дисципліною1. Тому випускники 
філософських факультетів мали право викладати у гімназіях як історію, так і 
географію.

По-друге, конкретною обставиною: просто не було кому викладати такі фізико-
географічні дисципліни, як метеорологію, кліматологію, гідрологію чи геологію. 
Навіть геолог проф. Е. Дуніковський появився в останньому навчальному семестрі 
і викладав “Загальну географію“ як синтетичну дисципліну після “Океанографії”. 
Очевидно, у цьому курсі було багато матеріалів з геології. Тобто у цей період 
відбувається геологізація географії. Але цього було замало.

Звертає на себе увагу, що у навчальному плані не було жодної дисципліни 
з антропогеографії (можливо близько до нього стояв курс “Географія країн 
Середземномор’я” чи навіть “Географія Азії”. Не було жодної дисципліни з 
теорії географії. Тому становлення новітньої української географічної науки під 
час навчання Г. Величка у Львівському університеті ще не спостерігалося. Воно 
почалося дещо пізніше – з кінця XIX ст. (коли тут здобував освіту С. Рудницький) 
і особливо з 1905 р., коли майбутній академік надрукував працю “Нинішня 
географія”. Отже, формування Г. Величка як ученого-географа із отриманням 
ним документа про вищу освіту (латиною – це Absolutorum), лише перебувало на 
стадії зародження.

Абсолюторіум про закінчення Г. Величком філософського факультету 
(точніше – відділу) Львівського університету підписав тодішній декан, професор 
Тадеуш Войцєховський 4 липня 1889 р. Перед молодим адептом географії та 
історії постала проблема пошуку шляхів подальшої життєдіяльності. Серед них: 
іти працювати викладачем географії та історії у середні школи (гімназії) Галичини; 
влаштуватися на чиновницьку посаду у бюрократичну систему коронного 
краю Галичини і Володимирії; поступити на працю у громадський український 
чи польський заклад чи установу; продовжити наукові студії у галузі географії 
шляхом підготовки і захисту дисертації. Г. Величко вибрав останнє.

Ще не висохло чорнило на його Absolutorium, як він пише 5 липня 1889 р. 
заяву (польською мовою) такого змісту (переклад з польської наш).

“Шановний Відділ!
Нижче підписаний просить Шановного Відділу про допущення до кандидатських екзаменів 

з географії, історії і латинської мови з метою отримання ступеня доктора філософії. Для цього 
додаю Absolutorium і працю, тобто дослідження під назвою: “Пластика польсько-руських земель з 
особливим поглядом на Карпати”. А також [додаю] curriculum vitae (автобіографію – О. Ш.). У 
Львові, дня 5 липня 1889 р. Величко Григорій, слухач філософії ”2 

Проходження справи відбулося не так гладко і успішно як уявляв собі на 
початку свіжоспечений адепт географії.

1 Особливо проти такого поєднання виступав пізніше академік Степан Рудницький.
2 ОДА. Ф. 26, Оп. 4. Сп. 150. С. 4.
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Вже 7 липня цього року декан Т. Войцєховський скерував докторську працю 
Г. Величка професорам Е. Дуніковському і А. Реману на рецензію (“do oceny”)1. 
Вони її отримали до 13.VII.1889 р. і написали рецензії до 13.VIII.1889 р. Як бачимо, 
дуже оперативно.

Професори А. Реман і Е. Дуніковський незабаром дали свої відгуки. Наводимо 
їх повністю у нашому перекладі з польської.

Відзив проф. А. Ремана такий.

“Поскільки пошукувач не мав можливості проводити дослідження в натурі і крім своїх 
родинних [земель] цілком не знає інших частин країни, тому був змушений черпати географічні 
відомості з інших друкованих джерел. Використав він старанно, на скільки це було можливо, 
публікації польською, німецькою, російською і руською (українською. – О. Ш.) мовами, але не вдалося 
йому виробити собі самостійного погляду на предмет, внаслідок чого його праця не вивищується 
поза межі старанної компіляції. Внаслідок цього ті країни, для яких автор знайшов у літературі 
значний цінний матеріал, стали детально описані; коли такі матеріали відсутні, то представлення 
предмету є побіжним. 

У першій частині, даючи загальний погляд на пластику (рельєф. – О. Ш.) досліджуваної 
території, автор належно описав височинні і низовинні простори. Але безпосередньо виділяючи 
складові частини описуваних країв, не звертає достатньої уваги на зв’язки, які між ними існують. 
І хоча спростовує колишні погляди на т. зв. Карпато-Уральський і Балтійсько-Уральський хребет, 
то поза тими критикованими поглядами не зроблено це з належною прецизійністю. 

У другій частині задовільний опис Карпат, підкарпатських околиць; проте складові частини 
низовини Східної Європи, є, правда, виділені і описані, але матеріал для цих сторін є біднішим і 
зорієнтуватися на карті низинних околиць загалом важче. Тому і зв’язок тих складових частин не 
всюди став обґрунтованим і поєднати їх у більші групи не завжди вдалося.

Ці недоліки походять з того, що кандидат, займаючись країнознавчою географією (“geografi a 
państwowa”), не зміг присвяти себе природничим студіям, наприклад, геології, без якої раціонально 
трактувати морфологію ґрунтів є неможливим. Проте представлення топографічних стосунків 
є задовільним. Тому рецензент (А. Реман. – О. Ш.) вважає дисертацію п. Величка достатньою 
для допущення його до усного екзамену, однак із застереженням, що ця праця у формі, у якій 
запропонована факультету sub auspiciis facultatis (під егідою факультету – ред. О. Ш.) не може 
бути надрукована”2.     

Як бачимо, рецензія досить поміркована, що, здавалось би, мала допомогти 
молодому ученому захистити докторат.

Подібної думки був проф. Е. Дуніковський. У рецензії обсягом на половину 
листка він написав наступне.

“Кандидат подає розлогий опис Карпат і сусідніх регіонів з північного сходу на підставі 
добротних географічних мап. Тут детально зосереджено увагу на числових географічних даних 
без жодного вищого погляду (узагальнення. – О. Ш.) із надзвичайно незначним застосуванням 
новітніх теорій про сутність рельєфу Землі. Недоліком є велике незнання як загальної геології, 
так і спеціальних геологічних праць стосовно околиць, описаних кандидатом, що тим вразливіше 

1 ЛОДА. Ф. 26, Оп. 4. Сп. 150. С. 3.
2 ДАЛО. Ф. 26. Оп. 15. Сп. 725. С. 364.



ВИЗНАЧНІ ВІТЧИЗНЯНІ ГЕОГРАФИ424

відчутно, оскільки власне усі сучасні теорії цього типу про рельєф і рельєфотворчі процеси 
відбуваються на геологічній основі.

Слід відзначити велику сумлінність у співставленні географічних даних, далі – кілька спроб 
самостійного поділу наших гір (Карпат. – О. Ш.), які (ці спроби) часом не обґрунтовані природничо, 
проявляють певний ступінь критичності думки автора.

Тільки із становища описової географії можна вважати цю працю (дисертацію. – О. Ш.) 
достатньою, щоб на її основі прийняти кандидата до усного риґорозу (екзамену. – О. Ш.) з 
географії.

                                                                           Львів, 
                                                                             14 липня 1889.”1

Отже, йти на захист з такими рецензіями було небезпечно. Треба було або 
змінювати тему, обмеживши простір дослідження, скажімо, до Східних Карпат. 
Або використовувати нові теорії, методи, дослідницькі матеріали і переробляти 
роботу. А здавати кандидатські екзамени (“ekzameny ściesły”) з географії без 
апробованої дисертації було ризиковано. Та головне полягає в іншому.

У 1889 р. Г. Величка було слухано у Львівській поліції щодо його зв’язків з 
київськими “емісарами” – членами “соціально-революційного таємного товари-
ства”2. Тоді слідство було проведено також з О. Маковеєм, Л.-З. Лопатинським, 
О. Колессою, Н. Кобринською, Я. Каспровичем, дружиною І. Франка Ольгою 
Хоружинською (всього 16 осіб запідозрених). Можливо саме ця акція поліції 
викликана підозріння щодо особи Г. Величка в університетських властей і вони 
призупини проходження його докторської дисертації.

Через майже півтори року Г. Величко, ще повчившись два семестри у 
Віденському університеті, таки здав кандидатський екзамен з географії (очевидно, 
доопрацювавши дисертацію). В архівних документах це звучить так: “Дня 18 жов-
тня 1890 р. Григорій Величко здав повторно кандидатський екзамен з географії, 
загальної історії і латинської мови з оцінками:

“задовільно” (“dostatecznie”) – др. А. Реман,
“задовільно” – др. І. Шараневич,
“задовільно” – др. Т. Войцєховський,
“задовільно” – др. Цьвількліш (?),
“задовільно” – др. Р. Пілат
Одноголосно ухвалено визнати екзамен на “задовільно”

Др. Р. Пілат
                       Декан”3

Після цього Г. Величко все-таки пішов здобувати знання в інші європейські 
університети.

1 ДАЛО. Ф. 26. Оп. 15. Сп. 725. С. 365.
2 Спогади про Івана Франка / Упорядник Михайло Гнатюк. Вид. 2-ге, доповнене. – Львів : Каменяр, 

2001. – С. 404.
3 ДАЛО. Ф. 26. Оп. 15. Сп. 725. С. 376.
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І справді, йому бракувало знань із геології, кліматології і метеорології, 
ґрунтознавства тощо – дуже важливих при обґрунтуванні просторових відмін-
ностей рельєфу. Тому він вирушає ще у два європейські університети – до Парижа 
і навіть до Санкт-Петербурга. 

За даними проф. Івана Ровенчака1, Г. Величко продовжував навчання на 
філософському факультеті Віденського університету (1889–1890 н. р.). Далі у 
Парижі (історико-філософські студії у 1890–1891 н. р.) і у Санкт-Петербурзі (1891–
1892 н. р.). Зрозуміло, що за три календарних роки (1889–1892 рр.) Г. Величко 
збагатився передовсім географічними знаннями. Особливо у близькому за 
духом Віденському університеті, де географічні традиції утверджувалися не 
одне десятиріччя, де на високому рівні перебувала не лише географічна, але й 
картографічна наука і практика. Недарма через п’ять років (1896 р.) Г. Величко 
видав “Етнографічну карту українсько-руського народу”.

Після такого “підвищення кваліфікації” у Європі Г. Величко знову восени 1892 р. 
взявся за дисертацію. За той час вже змінився декан філософського факультету. 
Замість Т. Войцєховського2 ним став проф. Броніслав Кручкєвіч.

28 жовтня 1892 р. Г. Величко здав другий кандидатський екзамен із філософії. 
Усі три екзаменатори – проф. А. Реман, І. Шараневич і Б. Кручкєвіч виставили 
йому оцінку “задовільно”. Лише четвертий екзаменатор, колишній декан 
філософського факультету Т. Войцєховський оцінив екзамен на “незадовільно”. 
Отже, до уваги була прийнята думка більшості екзаменаторів (три проти одного) 
і кандидатський іспит був зарахований3. 

Це дало можливість захистити докторанту дисертацію вже через кілька міся-
ців – у лютому 1893 р. З цього приводу львівська газета “Діло” писала 20 лютого 
1893 р.: “Григорій Величко промований минувшого тижня на Львівськом 
університетє на доктора філософії” 4. 

У житті української громади як самого університету, міста та й усієї Галиични 
це було неординарна подія. Це була навіть перемога першою чергою над собою і 
над ворожим шовіністичним середовищем. Нагадаємо, що Г. Величко був другим 
після Еуґеніуша Ромера доктором географії у Львівському університеті.

1 Ровенчак І. І. Григорій Величко – перший український доктор географії / І. І. Ровенчак // Проблеми 
географії України. Матеріали наукової конференції (Львів, 25–27 жовтня 1994 р.). – Львів: Вид. 
центр ЛНУ ім. І. Франка, 1994. – С. 50.

2 Тадеуш Войцєховський (1838–1919) – відомий польський історик-медієвіст (вивчав історію 
Середньовіччя). У Львівському університеті працював з 1875 р., в т. ч. завідувачем кафедри 
польської історії (з 1885 р.), деканом філософського факультету (1888–1889 рр.), ректором 
університету (1894–1895 рр.). Депутат австрійського парламенту з 1909 р. У його науковій 
проблематиці виступали антигерманські і антицарськоросійські віяння. Був великим педантом. 
Похований на Личаківському цвинтарі Львова.

3 ДАЛО. – Ф. 26. Оп. 15. Сп. 725. С. 396.
4 “Діло” // 1893. – 20 лютого.
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Але Е. Ромер, який з часом (на відміну і у протилежність до свого керівника 
А. Ремана) став рафінованим українофобом (у 1908 р. він підписав шовіністичну 
заяву проти викладання в університеті українською мовою), вже працював на 
кафедрі географії. Для Г. Величка місця на кафедрі не знайшлося. Тоді йому йшов 
двадцять дев’ятий рік.

Після цього, Г. Величко по “європейських мандрівках“ почав великі 
мандрівки у пошуках місця, де б можна прикласти свої знання. До 1900 р. він 
змінив декілька місць праці як гімназіальний і семінарський учитель географії 
та історії (університетський диплом йому це дозволяв). Він викладає у гімназіях 
і семінаріях Львова, Дрогобича, Перемишля, Станіславова і Тернополя. Чи не 
забагато за вісім років? Відповіді не знаємо.

Щоб якось покращити своє і родини матеріальне становище Г. Величко у 
кінці XIX ст. – на початку XX ст. співпрацює з редколегією “Наукового словника 
Отта” у Празі (див.: Видатні особистості Миколаївщини. – Миколаїв – Монреаль – 
Львів. – 1988. – С. 59).

У Дрогобицькій гімназії, наприклад, Г. Величко працював у 1895 р. у ролі 
екзаменаційного заступника (“Zastępca”) учителя. Викладав географію у I класі, 
історію і географію – у III, IV та V класах; руську (українську) мову – у I, III 
і V класах. Разом мав 19 годин в тиждень. Крім того мав щотижня дві години 
позакласних занять з історії рідного краю1.

Які дисципліни географічного циклу вивчали у класичних гімназіях Галичини 
у кінці XIX ст.? Про це свідчать назви підручників. Зокрема, це були: “Коротка 
географія” – Беноні і Татоміра (I клас), “Загальна географія” – Барановського 
і Дзєдзіцького (II–III) та “Географія Австро-Угорської монархії” – Беноні і 
Маєрського (IV) – усі польською мовою. 

З українських підручників на той час були відомі посібники з географії 
А. Вахнянина (1873) та Р. Заклинського (1884).

З 1899 р. по 1906 р. Г. Величко працював провізорним учителем (учитель-
стажист) у Тернополі. У цей час Наукове Товариство імені Шевченка, членом 
якого був Г. Величко, запровадило поряд із звичайним членством також категорію 
“дійсних членів”. Останніми могли бути лише особи, що мали самостійні наукові 
праці. 1 червня 1899 р. Г. Величко став одним із десяти дійсних членів Математично-
природописно-лікарської секції НТШ. Інші дійсні члени це: І. Верхратський, 
І. Горбачевський, О. Дакура, В. Левицький, П. Огоновський, Є. Озаркевич (брат 
дружини Г. Величка), І. Пулюй, Ф. Щасний Сельський, О. Черняхівський.

За спогадами Іванни Блажкевич, перед Першою світовою війною 
Г. Величко з гімназійними викладачами Тернополя І. Бриковичем, М. Яновичем, 

1 Weliczko H. O znaczenilu rysunky w nauce geografii i zastosowanilu tego ż na tle planu obowiązlującego 
w gimnazyach / Н. Weliczko / Sprawozdanie dyrekcyi c. k. wyższego gimnazyum ryalnego imienia 
Franciszka Józefa w Drohobyczu za rok szkolny 1895. – Lwów, 1895. – S. 30–31.
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О. Терлецьким, М. Сидорком, Я. Яремою “… їздили на села, щоб читати лекції на 
сільськогосподарські наукові та кооперативні теми. Вони побували в таких селах 
як Денисів, Купчинці, Драгоманівка, де селяни захоплювалися пасічництвом, 
садівництвом, городництвом і були діяльними членами читальні “Просвіта” та 
сільської кооперації. У цих селах (це південно-західні і західні околиці Тернополя. – 
О. Ш.) вже високо стояла художня самодіяльність завдяки диригентам Осипу 
Вітушинському, Петру Дідичу, Ількові Блажкевичу. Тут же існували сокільські 
товариства, вирувало висококультурне життя”1.

У цей період – 1890–1900 рр. Г. Величко не закинув наукової роботи. Тематика 
його праць свідчить, що він ще шукав себе. Бо, якщо подивитися на назви наукових 
статей і їх зміст, то виявиться, що вони стосуються: а) дидактичних проблем 
викладання географії (“Про значення рисунка в географічній науці і застосування 
його в обов’язковому навчальному плані в гімназіях”, Дрогобич, 1895); б) власне 
географії, точніше – геоморфології (“Вплив вітру на асиметрію долин всхідно-
европейської низовини”, Перемишль, 1896); в) історії України-Руси (“Політичні і 
торговельні взаємини Руси і Візантії в X і XI століттю”, Львів, 1895); г) картографії 
(“Деякі замітки до етнографічної карти України-Руси”, Львів, 1893); ґ) географії 
України (“Географія України-Руси”, Львів, 1902) та ін. 

Праця “Географія України-Руси”, що друкувалася у збірнику історико-
філософічної секції НТШ, після її критики новим адептом географії і другим 
українським доктором філософії у ділянці географії Степаном Рудницьким, не 
була закінченою. Може це останнє вплинуло на Г. Величка, може матеріальна 
скрута (на початку XX ст. у нього – гімназійного учителя, який поміняв вже чотири 
місця праці, був одружений і мав двох дітей), може якісь інші причини, але він 
різко змінює напрямок своєї діяльності – переходить в управлінсько-редакторську 
сферу. Це сфера – громадська українська організація “Сільський господар”. Тут 
він довгий час був заступником голови організації, редактором її друкованого 
органу, представником наукової еліти.

Що являло собою товариство “Сільський господар”2? Утворене як крайове 
товариство у Галичині у 1899 р. (спочатку у смт Олеську, а потім перенесене 
до Львова) з метою поліпшення життя селян шляхом піднесення культури 
сільськогосподарського виробництва і захисту інтересів селянства. У 1909–
1917 рр. його очолював відомий правник Євген Олесницький.

Обсяг праці Г. Величка у “СГ” був надзвичайно обширний, особливо, 
коли Є. Олесницький був зайнятий іншими громадськими справами. У 1910 р. 
товариство мало 85 філій, 317 гуртків. Воно охоплювало 12,5 тис. членів. Головним 
у “СГ” було для Г. Величка редагування з 1910 р. двотижневика “Господарська 

1 Хома Л. Григорій Величко / Л. Хома // Вільне життя. – 1991. – 5 червня.
2 Енциклопедія Українознавства / За ред. В. Кубійовича. – Париж–Мюнхен. – 2000. – Т. 8. – С. 2830– 

2832 (перевидання в Україні).
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часопись”. У цьому проявилася велика довіра до вченого, який не полишав своєї 
наукової діяльності, але спрямував її головно у напрямку сільського господарства.

Назвемо головні праці (брошури, книжечки) Г. Величка, які виходили з 1905 р. 
до 1916 р. Це: “Плекання городини” (1905 р.); “Городництво” (1909 р.); “Селянський 
город яринний” (1911 р.); “Кукурудза карличок – Nanerottolo” (1913 р.); “Управа 
люпину та вовкині” (1913 р.); “Суміші конюшини з травами” (1914 р.); “Пашні 
буряки” (1916 р.) та ін. Звернемо увагу на ту обставину, що ці праці були присвячені 
двом головним темам: городництву (овочівництву) та виробництву кормів. Тобто 
обидва напрямки скеровані на інтенсифікацію сільського господарства: один у 
сфері рослинництва, інший – у галузі тваринництва.

Водночас Г. Величко знайшов для себе напрямок, який органічно поєднував 
сільськогосподарську науку з економічною географією. Це проблеми розміщення 
сільського господарства з використанням елементів теорії штандорту німецького 
ученого Й. Тюнена. Серед них відзначаємо такі три праці: “Львівський повіт щодо 
молочних корів та причини гіршої господарки у наших селян“ (“Господарська 
часопись” – 1913. – Річник IV. – 10 листоп. – С. 327–330); “На що можна би 
звернути увагу при господарській роботі у Львівській філії?” (“Господарська 
часопись” – 1913. – Річник IV. – С 2–4); „Господарські задачі Радехівської філії” 
(“Господарська часопись” – 1913. – Річник IV. – Ч. 2. – 25 січня. – С. 17–20). 

У цей період на географічну арену Галичини широкоформатно виходив 
молодий і амбітний учений, доктор філософії у ділянці географії, а з 1908 р. і 
доцент Львівського університету Степан Рудницький (1877–1937). Наукові шляхи 
Г. Величка і С. Рудницького тоді не перетиналися, бо кожен працював у різних 
сферах знання і практики (якщо не брати до уваги критичну замітку останнього 
щодо “Географії України-Руси” Г. Величка). Але чи перетиналися їх особисті 
шляхи, нам невідомо. Треба було чекати аж до 1927 р., щоб вони зустрілися у 
Харкові у керованому С. Рудницьким Українському науково-дослідному інституті 
географії і картографії.

Після 1920 р. діяльність “СГ” занепала. Зрозуміло, з яких причин це сталося: 
Є. Олесницький – мотор організації “СГ” – помер ще у 1917 р., повоєнна розруха 
і головне – нова польська окупаційна влада приклала найбільше зусиль, щоб 
знищити громадські, політичні, молодіжні та інші українські організації. Наведемо 
такі факти: кількість філій “СГ” у 1924 р. зменшилася до 14 (а було у 1913 р. аж 
88 філій!), друкований орган “Господарська часопись” (пам’ятаймо, що Г. Величко 
був його редактором) перейшов до новоутвореної організації “Ревізійний союз 
українських кооператив” (РСУК) і отримав назву “Господарсько-кооперативний 
часопис” та ін. Фактично “СГ” відродився лише у 1927 р.1

У таких умовах Г. Величку важко було перебудовуватися. А тимчасом на 
Східній, підсовєтській Україні почалася т. зв. “українізація”. Багато “західняків” 

1 Енциклопедія Українознавства. – Т. 8. – С. 2831.
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піддалися фальшивій просовєтській пропаганді і виїхали “будувати нову радянську 
Україну”. Мав нещастя попастися на цю вудочку і Григорій Величко.

У 1924 р. померла його дружина Ґерміна. Дочки Ірина (Орися) і Калина вже 
були дорослими. Ірина (Орися) стала активісткою у мистецькому світі і зійшлася 
з художньою школою Олекси Новаківського. Сам Г. Величко змінив вектор своїх 
мандрів, він подався на схід України, до Умані, де тоді (1925 р.) вже діяв аграрний 
технікум (училище), який у наш час працює як інститут.

Уманський (тоді – Гуманський) агротехнікум реорганізований 5 лютого 
1921 р. з училища садівництва і землеробства. Він готував аргономів-рільників і 
агрономів-садівників вищої кваліфікації. При ньому було створено агро- і садову 
профшколи, а у 1923 р. – робітничий факультет. Першого жовтня 1921 р. тут 
навчалося 210 студентів і 133 учнів профшкіл. Загальна площа земель технікуму 
становила 714 га. Першим директором у 1921–1923 рр. був Т. Л. Петришин. Тут 
працювали такі майбутні академіки як П. А. Власюк (до речі, випускник 1926 р.) і 
О. І. Душечкін та ін.

В Умані переплилися шляхи Г. Величка з іншими відомими галичанами, 
які теж мали нещастя виїхати на совєтську Україну. Зокрема, сюди перебрався 
художник – графік, карикатурист і портретист Яків Струхманчук (родом з 
с. Росоховатець, Козівського району Тернопільської області), який ще у 1925 р. 
перебував в Умані (тут він у 1920 р. намалював 33 портрети артистів театру Леся 
Курбаса у виставі “Гайдамаки”). У лютому 1933 р. художника арештували органи 
ҐПУ у Києві і відправили до Харкова. Тут його судили сумнозвісна “тройка” за 
“шпигунство на користь Польщі”. 2 грудня 193  р. його розстріляли у Карелії.

Які дисципліни викладав Г. Величко в Умані, нам не відомо. Але тоді 
він вже був готовий до будь-якої викладацької праці у навчальному закладі 
сільськогосподарського профілю. Крім того він довго тут не затримався і після 
організації у Харкові С. Рудницьким Українського науково-дослідного інституту 
географії і картографії перебрався туди.

Так почався останній період життя і творчості Григорія Величка – у столиці 
совєтської України. Парадокс полягав у тому, що він приїхав у столицю-нестолицю 
держави-недержави України-Неукраїни. Бо столиця України – це стольний град 
Київ. Всі інші столиці – від лукавого. Совєтська Україна за визначенням (за 
псевдоконституцією УРСР) – була “рівноправною республікою Союзу РСР”, 
отже ніякою вже не державою. Україна тоді (1925–1932 рр.) була не державою, 
а всього-на-всього територією, регіоном новітньої Російської імперії. Все це 
зрозумів Г. Величко, як і інші вихідці з Галичини. Але було вже запізно. Газета 
“Діло” у Львові за 7.XI–1932 р. повідомила, що 1 жовтня 1932 р. у Харкові помер 
Григорій Величко – “б. професор української гімназії у Львові і Тернополі, голова 
т-ва “Сільський господар” у Львові, автор кількох книжок на господарські теми”1.

1 Діло. – 1932. – 7 листопада.
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Існує думка, що все-таки Г. Величко уникнув арешту і на початку 30-х років 
перебрався у Москву – до доньки Калини. Але у совєтському Союзі сховатися було 
неможливо. У 1935 р. (теж за неперевіреними даними) Григорій Величко закінчив 
своє земне існування. Слід за ним, а потім за його дочками Орисею (розстріляна у 
1937 р.) та Калиною загубився на довгих п’ятдесят років.

Єдиною великою науковою працею суспільно-географічного характеру у 
Харкові була стаття Г. Величка “Географічні умови розвитку міст на Україні” 
надрукована у другому випуску “Записок Українського науково-дослідного 
інституту географії і картографії” (Харків, 1930 р.) за ред. С. Рудницького1. 
Отож, два перших в Україні доктори географії в умовах смертельної небезпеки 
нарешті зійшлися. Працювати б їм комплементарно: С. Рудницькому – у галузі 
фізичної географії і геоморфології, Г. Величку – у сфері економічної географії і 
геоурбаністики. Та не вийшло: обом був проторений шлях у ҐУЛАҐ.

Зазначимо, що остання стаття Г. Величка стала другим визначним твором з 
геоурбаністики на етапі становлення національної суспільної географії (першою 
справді науковою працею була брошура В. Кубійовича “З антропогеографії 
Нового Санча”, Краків, 1927). А останньою на цьому етапі стала книга доктора 
філософії Олени Степанів “Сучасний Львів” (Львів, 1943). Ці три віхи близькі у 
часі (1927, 1930, 1943 рр.) і відділені у просторі (Краків, Харків, Львів). Проте 
усі вони пройняті духом молодої і модерної національної географічної школи, що 
прискорено (1893–1943 рр.), всього за п’ятдесят років, років складних, напружених 
і переломних вибудовувалася на європейських підвалинах.

Отже роль Григорія Величка була вирішальною на стадії зародження модерної 
української географії і картографії.

У житті і науковій творчості Г. Величка можна виділити декілька періодів.
Перший період – це навчання на теологічному і філософському факультетах 

Львівського університету і здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 
географії. Він тягнувся з 1883 р. до 1894 р. Це період становлення Г. Величка як 
ученого-географа, який був визнаним науковою географічною спільнотою у той 
час Г. Величко ще додатково навчався (по одному року) у Віденському, Паризькому 
і Санкт-Петербурзькому університетах.

Другий період – активної викладацької праці у гімназіях та семінаріях Львова, 
Дрогобича, Станіслава, Тернополя і Перемишля, а також інтенсивної наукової 
роботи переважно у сфері географічного і картографічного українознавства 
(початок 1895 – кінець 1902 рр.). Тоді найповніше проявився творчий талант 
ученого. Саме у цей період відбувається становлення Степана Рудницького як 
ученого-географа. Водночас – це період зародження модерної національної 
географії у руслі європейського землезнання.

1 Крім того тут він закінчує і публікує ще працю з львівського і уманського періоду “Нормальне 
харчування та значення городини” (1931 р.).
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Третій період (1903 – початок 20-х років XX ст.). Тоді Г. Величко робить 
крутий поворот у своїй діяльності: він відходить від педагогічна праці і науково-
географічної творчості і переходить в аграрну наукову і видавничу сферу. Серед 
праць виділяється книга “Городництво”, декілька статей з проблем розміщення 
сільського господарства. Загалом у нього тоді переважають кількісно брошури з 
проблем плекання городніх культур і кормовиробництва.

Четвертий період (1925–1932 рр.) – повернення Г. Величка до педагогічної 
праці, але у вищій школі (Уманський сільськогосподарський технікум) і геогра-
фічної наукової діяльності в Українському науково-дослідному інституті географії 
і картографії у Харкові. Відомі лише три значні праці “Господарські області 
Галичини” (1925 р., рукопис) і “Географічні умови розвитку міст в Україні” 
(1932 р.). Остання праця вийшла у рік розстрілу ученого.

Головні наукові праці 
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Господарська часопись. – 1913. –Річник ІV. – 10 листоп. – С. 327–330. 
18. Господарські задачі Радехівської філії // Господарська часопись. – 1913. – Річник ІV. – 

Ч. 2. – 25 січня. – С. 17–20. 
19. Сумішки конюшин з травами. – Львів, 1914. 
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20. Пашні бураки. – Львів, 1916. 
21. Географічні області Галичини (рукопис). – Львів (?), 1925. 
22. Географічні умови розвитку міст на Україні // Записки Українського науково-дослідного 

інституту географй та картографії. – Харків, 1930. –T . 2. 
23. Нормальне харчування та значення городини. – 1931 (?). 

Зачинатель модерної географії і національної картографіїї*1

Науково-дослідна діяльність. Науково-дослідна творчість Г. Величка різнома-
нітна. Вона стосується передовсім географії, частково картографії та історії. 
Загалом кількість його наукових праць невелика – близько тридцяти (тут ми 
враховуємо і рукописну роботу “Пластика польсько-руських земель з особливим 
поглядом на Карпати” (1889 р.). За тематикою усю наукову спадщину вченого 
можна розділити на такі чотири групи: а) праці з географії; б) праця з історії, 
в) праці з картографії, г) інші праці. По суті праці третьої групи – з картографії 
можна віднести до географічного українознавства у широкому розумінні цього 
слова, бо вони (тексти і самі карти) стосуються території України і розселення 
українців.

Кидається ввічі відсутність у Г. Величка праць з теорії географії. Одну 
єдину з них можемо віднести сюди умовно. Це дослідження під назвою “Вплив 
вітрів на асиметрію долин Східноевропейської низини” (1896 р.). Очевидно, цю 
місію – теоретизації національної географії історія присудила іншому географу – 
майбутньому академіку Степанові Рудницькому.

Серед власне географічних творів, які належать до категорії описової 
географії, виділяються праці з: а) геоморфології (названа робота про рельєф 
українських земель, зокрема Карпат, а також про вплив вітрів на асиметрію долин 
Східноєвропейської рівнини)1;2 б) суспільної географії, зокрема з геоурбаністики і 
географії сільського господарства; в) географічної регіоналістики і країнознавства 
(це особливо стаття “Галіція”, “Географія України-Руси”); г) методики викладання 
географії (про роль рисунку у вивченні географії у школі) та ін.

Розглянемо коротко особливості наукових праць кожної групи.
Геоморфологічні праці. За об’єктом дослідження сюди відносяться дві досить 

великі наукові роботи: докторська дисертація ученого (як рукопис 1889 р.) і вже 
названа праця про вплив вітрів на асиметрію річкових долин.

Оцінку першої з них ще у 1889 р. дали два професори Львівського 
університету – А. Реман і Е. Дуніковський. Крім того вже у наш час про цю 

* Друкується за: Доктор географії Григорій Величко / за ред. проф. О. Шаблія. – Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2012. – С. 31–47.

1 У цій книзі ми умовно помістили її у рубриці методики викладання географії (розділ V). Це 
пов’язане з тим, що писана вона тоді, коли Г. Величко працював у гімназіях Галичини і вона має 
великий дидактичний потенціал.
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працю писали польський географ, доктор габілітований п. Кристіна Гарасім’юк 
(Люблін, Польща)1, проф. Іван Ровенчак2 та доц. Павло Штойко3 ( Львів, 1994 р.). 
Праця знаходиться у Львівському обласному державному архіві (ЛОДА, Львів, 
вул. Підвальна, 13)4.

Рукописний твір Г. Величка “Пластика …” на 163 сторінках підготовлений 
польською мовою. До цього часу його ніхто не здогадався перекласти українською. 
Це була перша докторська дисертація для самого А. Ремана як наукового 
керівника кафедри географії (до речі, кафедра почала діяти з 1 січня 1883 р. і була 
шостою в Австро-Угорській монархії). Отже, через десять років функціонування 
кафедри її випускник першим захищає докторат з важливого тоді динамічного 
напрямку географії – геоморфології.

Саме тоді геоморфологія виступала проривним напрямком географічної 
науки. Кліматологія, метеорологія, ґрунтознавство та деякі інші науки 
поступово відділилися від географії і ставали самостійними. В умовах розвитку 
промислового капіталізму, який ставив особливі запити до потреб у земних 
надрах, до філософського осмислення нових обставин суспільного розвитку з 
специфічними вимогами до науки (запит на т. зв. “стислі” наукові дисципліни 
і розвиток філософського напрямку позитивізму та неопозитивізму) і т. д. і 
т. п., у другий половині XIX ст. великий поштовх отримала геологічна наука 
і геоморфологія. Остання розвивалася на межі геології та географії. Іншими 
словами, природнича географія, базуючись на теоретичних і фактологічних 
здобутках геології, геологізувалася у вивченні явищ і процесів земної поверхні. 
І це був тоді прогресивний шлях5. Г. Величко разом з його науковим керівником 
(до речі, геоботаніком за освітою) став саме на цей шлях.

У методиці тодішніх досліджень рельєфу (та й у новітній географії загалом) 
виділяли таких чотири підходи: а) морфологічний; б) гилологічний (змістовний); 
в) генетичний; г) динамічний. Кожен з них обов’язковий і кожен наступний 
поглиблює попередній6. З іншого боку, тільки пройшовши їх послідовно, 
можна уточнити дані і висновки перших двох – морфологічного і гилологічного 
(змістовного).

1 Гарасім’юк К. Маловідома спроба реґіоналізації Карпат Г. Величка в кінці XIX ст. / К. Герасім’юк. – 
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка. – 1994. – С. 51.

2 Ровенчак І. І. Григорій Величко – перший український доктор географії / І. І. Ровенчак //Матеріали 
наук. конф. “Проблеми географії України”. – Львів, 1994. – С. 49–50 (та ін. його праці).

3 Штойко П. І.Значення праць Григорія Величка для географії / П. І. Штойко // Історія української 
науки на межі тисячоліть. – К., 2004. – Вип. 14. – С. 219–236 (див. с. 318–319).

4 ЛОДА. Ф. 26. Сп. 150. Оп. 4.
5 Пізніше цей напрямок розширився шляхом розвитку ландшафтознавства. Серед чинників розвитку 

будь-яких ландшафтів, учені, починаючи від акад. Льва Берга, головним вважали геологічну 
будову території – т. зв. літогенно-геологічний фактор.

6 Ці методичні підходи вперше розробив німецький учений Ф. Ріхтгофен у праці “Aufgaben und 
Methoden der heutigen Geographie”. – Ляйпціґ, 1883.
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Так, кожну велику працю (не лише з геоморфології) Г. Величко починає з 
обґрунтування географічних меж об’єкта дослідження (див., наприклад, статті 
й ін. публікації: “Пластика …”, “Вплив вітрів …”, “Географія України-Руси”, 
“Галичина” та ін.). Далі виділяє його складові морфологічні частини – просторові 
підсистеми (як би тепер сказали). По суті, ці підсистеми – райони, зони і т. д. – є 
у географії кінцевим етапом дослідження. Але вже після того, як вони “пройшли” 
гилологічний (змістовний) і генетичний етап дослідження.

Наприклад, досліджуючи рельєф (“пластику”) польсько-руських земель, автор 
з самого початку окреслив географічні межі цього регіону: Балтійське море – на 
півночі, Дон і Сіверський Донець – на сході, Чорне море – на півдні та Вісла і 
Одер – на заході. У кінці роботи він повертається до делімітації реґіону, але вже з 
урахуванням усіх наступних за морфологічним етапом досліджень.

Хоч назва праці і об’єкта дослідження має нібито етнічний принцип дефініції 
(“польсько-руські землі”), насправді делімітація регіону здійснюється за 
допомогою його обмеження гідромережею (зарахуємо сюди і Чорне та Балтійське 
моря). Тут ще не видно “геологізму”, бо не вказуються геологічні та тектонічні 
фактори цієї делімітації. Та й сам Г. Величко вказує, що річки не є найкращими 
природними кордонами. Більше того, такі ріки як Дніпро чи Вісла не стільки 
розділяють, скільки об’єднують економічно і демографічно територію відповідно 
України і Польщі.

“Морфологізм” як початковий і кінцевий етапи дослідження проявилися у 
Г. Величка і в тому, що він обґрунтував внутрішній поділ українсько-польських 
Карпат. Зокрема, тут він виділив дві головні частини: Бескиди1 (переважно 
українська частина) і Татри (польський фрагмент). Бескиди простягаються (за 
Г. Величком) із заходу на схід від Яблунівського перевалу до витоків Золотої 
Бистриці. Він поділив Бескиди на Західні і Східні (останні – це, по суті, теперішні 
Українські Карпати). Особливі труднощі були у поділі саме Східних Бескидів 
через їх специфічні риси. Він виокремив такі субрегіони: Низький Бескид – 
від Кам’яниці і р. Дунаєць2 до Саліни (біля Добромиля); Середній Бескид – до 
р. Мізуньки; Високий Бескид – до Яблуницького перевалу. Окремо Г. Величко 
виділив Чорногору.

Не міг він залишити поза увагою реґіоналізацію Західних Карпат – Татр – 
ближчих для А. Ремана (і базував цей поділ на працях свого учителя) та 
Е. Дуніковського.

Другий етап (методичний підхід) – гилологічний – це радше описовий: 
кожна морфологічна одиниця (хай це буде зона, реґіон, територія річкового 
басейну, височина і т. п.) характеризується ученим з різних боків. До уваги беруть 

1 Сам термін “бескиди” Г. Величко ввів у обіг вперше, характеризуючи Східні Карпати.
2 Нагадаємо, що м. Новий Санч – мала батьківщина Володимира Кубійовича знаходиться на 

р. Дунаєць (О. Ш.).
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її географічне положення, особливості рельєфу, геології і тектоніки, клімату, 
рослинного і тваринного світу тощо. Все це здійснюється систематизовано і на 
підставі літературних джерел та даних польових досліджень. Це ніби описовий 
етап географічного пояснення. В його результаті створюється образ певної 
ділянки земної поверхні як її природної чи антропогенної частини або того й 
іншого, взятого у їх взаємозв’язках.

Але пояснити будь-яке явище – це насамперед розкрити його генетичні 
корені, виявити причини зародження, становлення і розвитку. До недавнього часу, 
а тим більше у період наукової життєдіяльності Г. Величка і С. Рудницького ця 
генетична парадигма була головною у наукових пошуках. І тут, зокрема у названих 
геоморфологічних працях Г. Величка, велике значення мало вчення про чинники 
рельєфоформування, їх поділ на ендогенні (тектонічно-геологічні процеси) та 
екзогенні (кліматичні і гідрологічні, процеси вивітрювання) тощо.

Роль екзогенних чинників у рельєфоутворенні Східноєвропейської рівнини 
особливо розкрито у статті “Вплив вітрів на асиметрію долин Всхідноевропейської 
низини” (1896 р.). Зрозуміло, що і в ті часи Г. Величко розумів роль у формуванні 
рельєфу текучих вод і льодовиків, їх ерозійну (лінійна і площинна ерозія) і 
акумулятивну функції.

Але з кінця XIX ст. вчені “більше” зупинялися над проблемою асиметрії 
долин, особливо вираженої у басейнах рік південніших Головного Європейського 
вододілу. Кидалося ввічі, що мало не на всьому протязі річок їх правий берег 
вищий і крутіший, ніж лівий.

Деякі учені – К. Бер, Стефанович, Клокман, Гільбер та ін. пояснювали 
асиметрію різними чинниками – переважно ендогенними. Г. Величко головну 
роль у цьому процесі відводить вітрам – їх напряму і силі, дії не лише на гірські 
породи, з яких складені береги, але й на самі водні потоки, в т. ч. перенесення 
ними весною криги, яка під впливом вітрів здійснює абразію берегів.

Це було цікаве і оригінальне пояснення. Але пізніше було доведено, що все-
таки визначальну роль в асиметрії берегів має т. зв. сила Кореоліуса1, пов’язана 
з обертанням Землі навколо своєї осі. Внаслідок її дії вода у північній півкулі 
підмиває праві береги (отже, вони стають крутішими), а у південній – ліві. Подібну 
теорію про відхилення вітру, морських течій з висотою і глибиною обґрунтував 
океанолог В. В. Екман2.

Нарешті, четвертий етап у методиці дослідження під назвою динамічний у 
часи Г. Величка тільки почав зароджуватися. Сам Г. Величко, як багато інших 
учених, тоді ще його не застосовував. Тепер цей підхід називають функціональним. 
При цьому досліджують зміну станів геоморфологічних (ширше – географічних) 
систем на протязі коротких відрізків часу (доби, сезону, року тощо).

1 Ґ. Ґ. Кореоліус (1792–1843 рр.) – французький математик.
2 В. В. Екман (1874–1954 рр.) – шведський океанолог.
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Суспільно-географічні дослідження. Г. Величко формувався як учений 
широкого профілю, в т. ч. і географічного. Для нього були притаманні також 
суспільно-географічні студії. Хоч праць у цій галузі географії небагато, проте вони 
свідчить про цього ученого як такого, що володів розмаїтим спектром природних і 
гуманітарних знань і міг їх використовувати у сфері наукових пошуків.

Суспільно-географічні праці вченого стосувалися кількох напрямків: 
1) географії сільського господарства; 2) географії міських поселень (України); 
3) частково суспільно-географічної реґіоналістики; 4) суспільно-географічного 
українознавства.

До першої групи належать три статті, опубліковані у журналі “Господарська 
часопись” у 1913 р. Вже згадувалося, що всі вони стосувалися проблем соціально-
економічної і геопросторової організації агровиробництва у ближніх і віддалених 
околицях Львова. Головні теоретичні і прикладні висновки, які можна зробити з 
цих публікацій, наступні.

1. Г. Величко велику увагу приділяє природним умовам ведення сільського 
господарства. Першою чергою – ґрунтам і умовам зволоження території, що 
залежить від геологічного чинника, точніше літологічного складу ґрунтоутво-
рюваних (материнських) порід. Просторова диференціація природно-географіч-
ного чинника – первісна умова формування територіальних відмін в агросфері, 
особливо у галузі рослинництва. Вона також стимулює певні види діяльності 
або стримує їх, особливо знижує економічну ефективність. Зокрема, в околицях 
Львова він виділяє такі природні одиниці: гряди Пасмового Побужжя покриті 
лесами; глинисті території південніше Львова; піщані території на північний 
захід від міста; періодично заливані водою торфові долини річок, особливо 
Полтви. Учений не лише констатує особливості (в т. ч. сезонні) їх довкілля, 
але й показує шляхи поліпшення їх характеристик, зокрема родючості земель 
(меліорація, внесення органічних і мінеральних добрив, удосконалення системи 
обробітку) тощо.

2. Незважаючи на все це, Г. Величко не був географічним детерміністом. 
Іншими словами, він правильно оцінював роль суспільного фактора у розвитку 
і геопросторовій організації сільськогосподарського виробництва. Учений 
вважав, що визначальним чинником розміщення видів сільськогосподарської 
діяльності в околицях Львова є споживчі потреби міста у продовольстві. А ці 
потреби визначаються кількістю споживачів продукції, а також економічністю її 
виробництва.

Важливим чинником було також національна політика державних органів 
у сфері агровиробництва і господарські традиції та навіть ментальність 
представників окремих етнічних груп (тут українців, поляків і євреїв).

Учений проаналізував причини меншої ефективності виробництва овочів, 
молока і зерна в українських селах у порівнянні з польськими. Зокрема, 
“найважливішою причиною нижчого господарського рівня наших сіл, – пише 
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Г. Величко, – є систематичне виснаження наших рільників через всі органи 
дотовані публічними грішми на господарські цілі. Всі субвенції, спрямовані з 
державних, краєвих і повітових фондів на піднесення господарства, йдуть 
переважно до польських сіл, а коли й виїмково й до руських, то до політично 
скорумпованих”1.

Цікаво, що вчений для визначення рівня розвитку приміського господарства 
використовує показник переваги кількості корів у господарствах над кількістю 
коней. Чим далі від міста, тим цей показник менший, а місцями він має дробовий 
вигляд, тобто кількість коней переважає2.

3. У названих трьох статях Г. Величко використовує ідеї теорії німецького 
ученого – економіста Й. Тюнена про зонально-кільцеву спеціалізацію сільського 
господарства навколо великого міста. Хоч імені Тюнена не згадує жодного разу. 

Книга Й. Тюнена під назвою “Ізольована держава в її відношенні до 
національної економії” була написана ще у 1826 р. Головні її ідеї використані 
Г. Величком, полягають у наступному:

а) зонально-кільцева спеціалізація сільського господарства навколо “ізольо-
ваного” центру (міста, столиці) залежить від просторової (відцентричної чи 
доцентричної) зміни трьох показників: вартості транспортування продукції, 
вартості робочої сили, вартості землі. Чим далі від центру споживання, тим 
дешевша робоча сила і земля, але більші витрати на транспорт готової продукції;

б) “кільцева” спеціалізація виробництва залежить від комбінації цих головних 
чинників. Тому у найближчому до міста “першому” кільці буде зосереджено 
виробництво продукції, що швидко псується або не витримує далеких перевезень 
(виробництво ранніх овочів і свіжого молока, що спостерігалося у безпосередній 
близькості до Львова). Далі йде кільце вирощування теж овочів, але головне тут – 
виробництво молока, точніше – квасної сметани, сиру і масла. Доставку до міста 
здійснюють т. зв. пахтарі (раніше це були головно євреї). У “третьому” концентрі 
головними спеціалізованими галузями є зерно і свинина;

в) для інтенсифікації приміського господарства Г. Величко розробляє 
проблему створення кормової бази для тваринництва. Зокрема, шляхом введення 
у рільничу культуру плодозміни і збільшення площ під кормовими; підсівання 
кормових (наприклад, конюшини) до зернових культур; осушення перезво-
ложених ділянок земель і підсівання в них польових культур тощо. Корінна ідея 
у приміському господарстві – це підвищення у його структурі тваринницької, 
головно молочної галузі.

4. Усі ці зміни у виробничій і просторовій структурі сільського господарства 
Г. Величко пов’язує із ринковою трансформацією сільського господарства. Воно 

1 Величко Г. Львівський повіт щодо молочних корів та причини гіршої господарки у наших селян / 
Г. Величко // Господарська часопись. – 1913. – Річник ІV. – 10 листоп. – С. 327–330.

2 Там само. – С. 434.
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(сільське господарство) капіталізується – оснащується машинами, засобами 
захисту рослин від шкідників, використовує якісні сорти насіння, збуває 
свою продукцію не лише на міських ринках, але й як промислову сировину 
для виготовлення харчових продуктів (наприклад, молоко у віддалених 
від міста районах для виготовлення масла). Крім того, окремо виділяється 
обслуговувальна сфера як організована ланка опосередкування між виробником 
сільськогосподарської про дукції і її споживачем (т. зв. пахтарі і спілки селян з 
доставки у місто молока).

Внесок Г. Величка в геоурбаністику особливий: його праця була “з’єднуваль-
ною ланкою” між геоурбаністичними розробками Володимира Кубійовича і Олени 
Степанів. Якщо цих два учених вивчали окремі міста як геоурбаністичні утворення 
(відповідно Новий Санч і Львів), то Г. Величко, по-перше, охопив дослідженням 
усю територію України, по-друге, здійснив зональний і регіональний огляд її 
міських поселень.

Свою працю “Географічні умови розвитку міст на Україні” він опублікував 
у 1930 р. у другому випуску “Записок українського науково-дослідного 
інституту географії і картографії” у Харкові. Тема була тоді актуальною як у 
теоретичному, так і у практичному відношенні. Україна віддавна була “міською” 
країною (ще з часів Трипілля). Міста виконували головно ремісничо-торгову 
функцію. Але у Совєтському Союзі з 1925 р. почалася індустріалізація. Тому, 
по-перше, змінювався профіль багатьох міст (містоформувальною базою ставала 
промисловість); по-друге, появилися нові міста, особливо у гірничо-видобувних 
районах біля великих підприємств (Донбас, Нижнє Подніпров’я); по-третє, 
спостерігалося зростання людності великих міст за рахунок передовсім міґрантів 
із села; по-четверте, міста русифікувалися та ін. Оцінити ці геоурбаністичні 
зрушення – це проблема міждисциплінарна – демографічна, економічна, 
соціальна, культурологічна. Особлива роль у цьому займає географія. Її завдання – 
обґрунтувати вплив природного і соціально-економічного довкілля на просторові 
процеси геоурбаністики. Саме ці питання вивчає Г. Величко у названій статті.

На початку він досліджує саме поняття міста і відразу заявляє: “не знаємо, які 
оселі маємо вважати за міста”1. Для дефініції поняття “міста” автор головну увагу 
приділяє цензу людності поселень (кількість жителів) і їх функціям. Водночас 
говорить про “зникнення різниці між селами і містами”, як данину ідеологічній 
установці компартії. Що ж стосується людності міст, то Г. Величко стверджує, що 
цей показник відносний, він змінюється від епохи до епохи. Дискутує проблему 
субурбанізації, тобто чи доцільно у людність міста включати населення приміських 
поселень (відповідає позитивно).

Головне у його дослідженні – це визначення причин зростання міст і їх 
людності. В історії розвитку міст Г. Величко виділяє їх вигідне географічне 

1 Величко Г. Географічні умови розвитку… (див. с. 434).
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положення на транспортних торгових артеріях у минулому, а не характер 
природного середовища. “Там, де скупчується більше придатних умов, – пише 
він, – ростуть міста скорше. Де є разом сплавна ріка, адміністративний центр, 
вузол залізничний, великий промисел, торгівля і близькі гірничі продукти або 
всі придатні умови разом, або якась їх частина, там, звісно, прискорюється 
розвиток міст. Однак найшвидший розвиток міст буває насамперед при великім 
промислі, опісля за великої світової торгівлі, а третьою потрібною умовою буває 
гірництво поблизу. Центр політичний стягає до себе великі групи населення, 
спричиняє будову шляхів і залізниць, стягує до себе торгівлю і промисел і що 
більша яка держава, то і головний центр росте без огляду, чи природні умови 
дуже добрі, чи ні”1. 

Краще не скажеш.
Цікаві дві думки Г. Величка. Перша: дуже гарний ґрунт і густе сільське 

населення в Україні не спричиняються до існування густішої сітки міст чи 
містечок, як у малозаселених околицях РСФРР. “Одначе рільничі краї не 
виявляють значнішого, “американського” розвитку міст і міста ростуть помалу”2. 
Друга: в окремих частинах України існують такі відмінні природні риси і тим 
самим неоднаково природні умови для розвитку міст. Тому “детально розглядаючи 
умови цього розвитку, треба дуже нам поділити Україну на окремі райони”3.

І автор бере до уваги зонально-регіональне комбіноване ділення України 
з урахуванням природної та суспільно-адміністративної складових на різних 
рівнях цього поділу. Отже, виділяє три природні зони – Полісся, Лісостеп і Степ. 
В кожному з них – правобережну і лівобережну частини (це дає шість одиниць 
поділу). Крім того дві одиниці мають інтразональний характер: металургійний 
рудний округ Придніпров’я і Донбас (обидва у південній, степовій частині).

Кожну з восьми підзон автор характеризує як природну і суспільно-
географічну відмінність. А далі – розглядає міські поселення у розрізі окремих 
округів. Наприклад, Правобережжя Полісся має у своєму складі Коростенський, 
Волинський, Шепетівський та Київський округи; Лівобережне Полісся – 
Ніжинський, Конотопський і Глухівський округи і т. д.

Цікаво, що назви округів часом збігаються, якщо вони належать до сусідніх 
природних зон і є суміжними. Наприклад, є Волинський округ у правобережній 
Поліській і правобережній Лісостеповій (так само і Київський округ, який входить 
не лише у правобережне Полісся, але й у право- і лівобережний Лісостеп) тощо. 
Відповідно кожен з них – це частина, фрагмент сусідніх зон (підзон).

Всього у підсовєтській Україні Г. Величко виділяє у системі міських посе-
лень: три зони, шість підзон, один район (Донбас) і 38 округів (в т. ч. окремий 

1 Величко Г. Географічні умови розвитку… (див. с. 192).
2 Там само. – С. 195.
3 Там само. 



ВИЗНАЧНІ ВІТЧИЗНЯНІ ГЕОГРАФИ440

металургійний рудний округ нижнього Подніпров’я). І подає характеристику 
міських поселень у розрізі округів за такими показниками: людність за 1897 р., 
1923 р., 1926 р., кількість промислових закладів, кількість торговельних закладів.

Таким чином, Г. Величко істотно просунув проблематику геоурбаністичного 
напрямку дослідження суспільної національної географії на етапі її становлення 
як модерної науки.

Географічна реґіоналістика і українознавство. Кожен географ є так чи 
інакше реґіоналістом. Бо вивчає земну поверхню з усім її природно-суспільним 
наповненням і зв’язками як геопросторові (в т. ч. територіальні) окремості. Тому 
і Г. Величко, по суті, усі свої праці присвячував географічній (чи історичній) 
реґіоналістиці. Але головною серед них, на наш погляд, є стаття “Галичина” 
(російською мовою), надрукована ученим у 1892 р. у Санкт-Петербурзі у сьомому 
томі “Энциклопедического словаря Ф. Брокгауза – И. Ефрона”. Саме тоді 
Г. Величко удосконалював свої географічні знання у тамтешньому університеті.

Зрозуміло, що є певні вимоги до енциклопедичної статті. Зокрема, це лаконічність 
і певна послідовність сюжетів. Тому автор був змушений дотримуватись цих вимог. 
І все-таки стаття дає досить повне і різноманітне уявлення про Галичину і про те, 
що її (статтю) писав дипломований географ.

Останнє проглядається передовсім у тому, що автор зумів розкрити як загальні 
риси описуваної території, так і її специфічну та внутрішню різноманітність 
загалом і в розрізі окремих геосфер.

Передовсім Г. Величко подає делімітацію Галичини: адміністративно-
територіальну (“провінція Австро-Угорської імперії, яка під назвою “Коро-
лівства Галичини і Володимирії” (Königreich Galizien & Lodomerien) і 
Великим князівством Краківським складає частину Ціслентанії1; межує на 
заході з австрійською і пруською Сілезією, на півночі і сході – з Росією […], на 
південному заході – з Буковиною, на південному заході – з Угорщиною”), а також 
математико-географічну і природно-географічну. Тобто він поступає як географ: 
усяке подальше вивчення чи представлення об’єкта не має сенсу без означення 
його географічних меж. Водночас автор одним реченням констатує, що Галичина 
не являє собою єдиної країни (“страны”) ні у природному, ні в етнографічному, 
ні в історичному відношенні. Іншими словами, є Галичина Східна (українська) 
і Західна (польська). У статті ця диференціація, як і штучність віднесення до 
Галичини т. зв. “Західної”, не обговорюється. Можливо це зроблено самою 
редакцією енциклопедії. До речі, українці ніколи не визнавали цієї “Західної” 
Галичини.

А далі Г. Величко описує геологію, орографію (рельєф), клімат, гідрографію, 
флору і фауну цього штучного територіально-адміністративного утворення. На це 

1 Ціслентанія – підавстрійська частина Австро-Угорської монархії, до якої входили, крім Галичини, 
також Чехія, частина Хорватії, Буковина, північна Італія та ін.
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йде чотирнадцять з двадцяти сторінок тексту (викладеного у нашій книзі). Тобто 
дві третини обсягу статті. Одна третина – це опис народонаселення (особливо 
в етнорелігійному плані, де він особливо наголошує на географічно-просторовій 
межі між українцями і поляками – р. Сян), його заняття в розрізі головних 
етнографічних груп; коротка характеристика промисловості і промислів, корисних 
копалин і їх використання, політичного устрою, освіти і науки, музейництва тощо.

Виникає питання, чи є це суспільно-географічна характеристика. Так, лише 
з дуже розлогим фізико-географічним ознайомленням користувача енциклопедії 
(може такою була установка: Російська імперія завжди думала про “собирание 
руских земель” і Галичина входила у сферу її геополітичних інтересів).

Якщо такої установки і не було, то у період, коли писалася стаття (1891–
1892 рр.). Г. Величко був “повним” фізико-географом. Хоч умови Галичини 
того часу (промисловий розвиток, зростання національної свідомості, поява 
політичних партій, радикалізація соціального життя і т. п.) вимагали від ученого 
знання суспільногеографічних реалій.

І останнє: опис Галичини мав типово “погалузевий” характер. Тобто “по 
полицях” розкладена інформація з окремих сюжетів, за якими здійснювали 
характеристику географічних умов краю. Це теж данина енциклопедичним 
вимогам.

Що ж до географічної характеристики України, то Г. Величко, по суті, першим – 
ще до С. Рудницького, – зробив спробу монографічно представити нашу країну як 
територіальну і національну цілісність. Здійснив він це у двох публікаціях: “Опис 
руської землі (до народописної карти українсько-руського народу)”, Львів, 1897 р. 
та “Географія України-Руси”, Львів, 1902 р.

Звичайно, нас найбільше цікавить остання праця, яка, на жаль, не була 
закінчена. Кажуть, що це пов’язане із її критикою С. Рудницьким. На наш погляд, 
тоді – на початку XX ст. – Г. Величко вже не мав часу на поглиблене монографічне 
дослідження, бо пов’язав свою діяльність із товариством “Сільський господар”, 
редагуванням “Господарської часописі” і виданням науково-популярних брошур 
із проблем культурного сільського господарства і кормовиробництва.

Як вірний собі географ, він передовсім подає делімітацію території України, 
точніше – українських етнічних земель. Тоді це була дуже відповідальна справа. 
Бо, по-перше, урядовими і деякими науковими чинниками ставилася під сумнів 
сама українська нація (у Російській імперії вважали, що українців як нації нема. 
Мовляв, є малороси як вітка великоруського народу); по-друге, сама українська 
нація і її територія були розділені між двома імперіями – Російською і Австро-
Угорською. По-третє, не було географічних праць щодо делімітації української 
етнічної території. Та й сама ця делімітація не мала вироблених критеріїв і т. д.

Для Г. Величка нема проблеми існування українського народу. А тому він 
пише: “українськими землями називаємо простори заселені українсько-руським 
або українським народом (у подальшому він додає ще одне слово “суцільно” 



ВИЗНАЧНІ ВІТЧИЗНЯНІ ГЕОГРАФИ442

(заселеної)). Тому площу території він визначає в 855,3 тис. км2. В т. ч. у Російській 
імперії – 769,4 тис. км2, в Австро-Угорщині – 85,8 тис. км2.1

Автор відзначає, що “годі заперечити, що обчислення поверхні українських 
земель виходить подекуди проблематичним”2. Це пов’язано, з тим що поруч з 
українцями на окраїнах проживають інші національності, а серед інонаціональних 
територій суцільними просторовими масивами мешкають українці. Але для 
названої суцільної території 855,3 тис. км2 автор дуже скрупульозно проводить 
етнічну межу, тобто по суті, делімітує українську національну територію.

Другою науковою акцією ученого було визначити географічне положення 
України. Ця риса території і водночас важливий чинник її господарського розвитку 
віддавна цікавили географів, особливо антропогеографів. Нагадаємо, що сама 
наукова категорія географічного положення (ГП) введена у географію німецьким 
ученим Ф. Ратцелем ще наприкінці XIX ст. і у Європі була на початку XX ст. 
загальноприйнятою серед географів і геополітиків. Проте ГП розуміли головно у 
вузькому значенні – як природно-географічне, тобто розташування країни (краю, 
міста і т. п.) на судноплавних ріках і морях, в глибині континенту чи на океані, 
у теплих чи холодних кліматичних зонах тощо. Рідше – галузеве суспільно-
географічне положення: на важливих торгових шляхах, в економічно розвинених 
регіонах, в осередках культури і т. д.

Дуже важливим є математико-географічне положення, тобто означення 
країни в системі координат градусної сітки. Це і зробив Г. Величко для суцільної 
української території. І, по суті, далі не пішов, бо щодо регіонального положення 
українських земель він лише зазначає наступне: “головна маса української землі 
в полудневосхідній частині Европи і в північно-західному кутку Азії”3. Вже у 
наступні десятиліття С. Рудницький, В. Кубійович та О. Степанів дали розширене 
обґрунтування географічного положення України.

Далі Г. Величко детально характеризує лише поверхню України. Зрозуміло, 
що тут він був знавець: адже ще початку 90-х років XIX ст. описав рельєф України 
у своїй дисертації мало не на всьому її просторі. Єдине, що можна відзначити – 
це новий опис “геологічної минувшини українських земель”. Головну увагу 
приділено орографії Карпат з тою самою їх регіоналізацією, що й у дисертації 
(Західні, Східні, Південні) з подрібним описом.

На жаль, на цьому цікава праця уривається. У подальшому Г. Величко за 
географію України не брався. Так склалися обставини.

Методика викладання географії. Праця Г. Величка у гімназіях і семінаріях 
Галичини не пропала даром. Він як педагог-практик з досвідом наукової діяльності 

1 Нагадаємо, що дещо пізніше С. Рудницький визначав площу української етнографічної території 
в 905 тис. км2, а В. Кубійович – 728,5 тис. км2.

2 Величко Г. Географія України-Руси / Г. Величко // Збірник історико-філософічної секції НТШ. – 
Львів, 1902. – Т. V.

3 Там само. – С. 94.
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міг широкоформатно дивитися на проблеми географічної освіти у народній, 
середній та вищій школах краю. Центральним моментом тут було осмислення 
ученим проблем методики викладання географії, зокрема застосування рисунку 
у цьому процесі.

Свої роздуми про роль рисунку при навчанні географії Г. Величко виклав 
у статті “O znaczeniu rysunku w nauce geografi i i zastosowaniu tegoż na tle planu 
obowiązującego w gimnazyjach” (Львів, 1895). Точний переклад цієї великої 
науково-методичної статті такий: “Про роль рисунку в навчанні географії і його 
застосування в обов’язковому навчальному плані в гімназіях”.

На самому початку статті автор визначає роль рисунку у вивченні географії 
у контексті інших засобів. Він пише: “для навчання учнів та для засвоєння в 
пам’яті достовірного пізнання Землі слугують: лекція (урок) вчителя, шкільний 
підручник та різноманітні демонстраційні засоби: 1) прогулянки з географічною 
метою, 2) наочний матеріал: модель, рельєфна карта та фотографія, 3) глобус та 
телурій, 4) настінні карти та атласи, 5) рисунок учителя та учнів”1.

Коли це писалося, учений працював у Дрогобицькій гімназії. Він тут особливу 
увагу надає екскурсіям учнів у “живу” природу, багату у цих околицях. Але не 
повсюди є такі розмаїті ландшафти як тут. Тому їх можна успішно “замінити” 
різноманітними засобами – моделями, рельєфними картами, чорно-білими 
фотографіями (кольорових тоді ще не було) і рисунками.

Аналізуючи думки різних авторів щодо ролі рисунка у викладанні географії 
і засвоєнні учнями географічних знань і навиків, Г. Величко приходить до 
таких висновків. Рисунок: а) вносить ясність в науку (навчання) через усунення 
зайвих деталей, позначених на карті, б) оживляє виклад; в) пробуджує цікавість, 
г) привчає учня до самостійності, д) надихає на вивчення предмету, е) полегшує 
запам’ятовування предмету, є) є методом контролю сприйняття та засвоєння 
учнями потрібних знань2.

До честі автора належить те, що він не переоцінює ролі рисунка, а розглядає 
його слабі сторони у порівнянні з іншими засобами, особливо для вивчення 
детальних географічних зв’язків.

Головна частина статті розкриває особливості креслення рисунків (різні 
прийоми), вибір методів для креслення карт та ін. Важливим є також застосування 
рисунку залежно від вікових особливостей учнів, зокрема з урахуванням 
викладання у чотирьох початкових класах гімназій (I–IV кл.).

Методичні і теоретичні положення статті “Про значення рисунку в навчанні 
географії …” не втратили свого значення по сьогодні. На жаль, ні учителі, ні 
методисти з географії у вищій школі до цього часу не ознайомлені з ними. У 

1 Величко Г. Про значення рисунку…
2 Там само. 
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нашій книзі1 ця стаття перекладена з польської аспіранткою Галиною Сохоцькою, 
вперше передрукована після 117 років після її появи! Сподіваємося, що вона 
прислужиться освітянам, незважаючи на поширені тепер аудіо- і відеозасоби.

Академік Степан Рудницький

Короткий життєпис*2

Рудницький Степан Львович народився 3 грудня 1877 р. у м. Перемишлі 
(тепер Польща), загинув 3 листопада 1937 р. у Сандармоху (Карелія). Фундатор 
української національної наукової географії і картографії, доктор філософії 

(1900), академік ВУАН (1929), професор, дійсний 
член Наукового Товариства ім. Шевченка (1901), 
організатор української науки. Народився у 
родині гімназіального вчителя Лева Рудниць-
кого. Брат відомого українського письменника 
Юліана Рудницького (псевдонім – Юліан Опіль-
ський). Закінчив Львівський університет (1899), 
навчався у Віденському (1904) та Берлінському 
університетах. Учень історика М. Грушевського, 
географа Антоні Ремана (у Львові) і геолога 
Альбрехта Пенка (у Відні). Тема дисертації 
(1900) – “Плями сонячні”. У 1902–1908 рр. 
працював учителем географії та історії у гімназіях 
Тернополя та Львова. У 1908 р. габілітувався 
на доцента філософського відділу Львівського 
університету, де викладав українською мовою 
загальну географію і географію України. У 1914–

1918 рр. працював у Відні у картографічному відомстві Генштабу Австрійської 
армії. У 1918–1921 рр. брав активну участь у національно-визвольних змаганнях 
українського народу (радник Президента ЗУНР Є. Петрушевича з економічних 
та геополітичних питань і учасник міжнародних мирних конференцій. У 1919–
1921 рр. перебував у еміґрації у Відні, де разом з українськими патріотами 
(О. Колессою, І. Горбачевським, Ст. Дністрянським, С. Смаль-Стоцьким 

1 Доктор географії Григорій Величко / за ред. проф. О. І. Шаблія. – Львів: Львів. нац. ун-т 
ім. І. Франка. – 2013.

* Друкується за: Шаблій О. І. Академік Степан Рудницький / Новітня українська суспільна географія. 
Хрестоматія / Упор. та автор біографічних статей проф. О. Шаблій. – Львів : Видавн. центр ЛНУ 
ім. Івана Франка, 2007. – С. 66–67.

Степан Рудницький
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та ін.) організував Український Вільний Університет (УВУ), у якому працював 
деканом (1921) і професором (до 1926 р.). У 1921–1926 рр. працював у Празі 
(також у Карловому університеті). У 1926–1933 рр. еміґрував до Харкова, де 
викладав у Геодезичному інституті, а з 1927 р. став директором заснованого ним 
Українського науково-дослідного інституту географії і картографії (на початку 
30-х рр. працював за сумісництвом в Українській Радянській Енциклопедії, де 
вів підрозділ географії). Репресований у 1933 р. (вирок – п’ять років позбавлення 
волі). Покарання відбував у таборі Біломоро-Балтійського каналу, а з 1936 р. – на 
Соловках; розстріляний у Сандармоху (Карелія) згідно з рішенням трійки ГПУ. 
Реабілітований у 1966 р.

Наукова діяльність С. Рудницького надзвичайно різноманітна. У своїх працях 
(опублікував їх понад 150) заклав наукові основи новітньої української географічної 
і картографічної наук: визначив об’єкт географії – Землю і її поверхню, місце у 
системі наук (зачислив її до природничих наук), обґрунтував структуру географії 
(розділив усю систему географічних наук на загальну і описову географію). Вказав 
на існування географічних законів: “Нинішня географія” (Львів, 1905); “Завдання 
географічної науки на українських землях” (Харків, 1927); “Землезнання як 
самостійна природнича наука” (Харків, 1927). 

Створив наукові основи географічного українознавства, зокрема окреслив 
межі української національної території, вивчив проблеми демографії України, 
розкрив географічне місце України у Євразії і світі тощо: “Коротка географія 
України” (Ч. 1. Фізична географія. К., 1910; Ч. 2. Антропогеографія. Львів, 
1914); “Основи землезнання України” (Ч. 1. Фізична географія. Львів, 1924; 
Ч. 2. Антропогеографія. Ужгород, 1926); “Проблеми географії України” (Львів, 
1919); “Україна і українці” (Відень, 1914; Берлін, 1915 – нім. мовою; Нью-Йорк, 
1915 – анг. мовою та ін.). Обґрунтував основи політичної географії України та 
її геополітики, а також військової географії: “Україна з політико-географічного 
погляду” (Відень, 1916); “До політичної географії України” (Відень, 1916 – усі 
нім. мовою); “Військова географія східного фронту” (Львів, 1914); “Східний 
військовий плацдарм” (Відень, 1914, 1915); “Українська справа з погляду 
політичної географії” (Берлін, 1923); “Огляд національної території України” 
(Берлін, 1923) та ін. Розкрив наукову геоморфологію Карпат, Закарпаття, Поділля, 
Днiпpoвcького басейну, Східної Європи: “Знадоби до морфольогії Карпатського 
сточища Дністра” (Львів, 1905); “Знадоби до підкарпатського cточища Дністра” 
(Львів, 1907); “Знадоби до морфольогїї подільського сточища Дністра” (Львів, 
1914); “Питання морфології Днiпpoвcькогo басейну в Україні” (Берлін, 1931 – 
нім. мовою); “Тераси і долинкові ступені порожистої ділянки Дніпра” (Київ, 1932). 

Написав комплексні характеристики окремих реґіонів України, yкpaїнcьких 
етнічних земель – Галичини, Західної Волині, Холмщини, Підляшшя, української 
Бессарабії: “Галичина і соборна Україна” (Відень, 1921); “Холмщина” (Відень, 
1916); “Підляшшя” (Відень, 1916); “Волинь” (Відень, 1916); “Бессарабія” (Відень, 
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1920). Усі чотири – нім мовою. Заклав науково-методичні основи української 
картографії, розгорнув видання україномовних карт України, світу і частин 
світу: Карта півкуль Західної і Cxiднoї (Відень, 1907); Стінна фізична карта 
України (Відень; Львів, 1918); Стінна фізичнa карта Європи (Відень, 1919) та ін. 
Розробив теоретичні ocнoви розвитку географічної освіти і краєзнавства; видав 
ряд навчальних посібників для школи: “Кілька гадок про географічні екскурсії 
в cepeднix школах” (Львів, 1905); “Україна – наш рідний край” (Львів, 1917, 
1920); “Початкова географія для народних шкіл” (Відень, 1919); “Оборона краю і 
навчання географії” (Харків, 1927) та ін. Започаткував дослідження географічної 
термінології та власних географічних назв: “Начерк географічної термінології” 
(Львів, 1908); “Декілька слів з географічної топономастики і транслітерації 
чужомовних географічних назв на українських мапах” (Київ, 1930). 

Рудницький вперше дав українському читачеві географічні відомості про 
Антарктиду (1904), один з перших здійснив природно-географічне районування 
України (1923), фундамeнтально обґpунтував географічні основи українського 
націоналізму (“До oснов українського націоналізму”, Відень, 1920, 1921; Відень, 
Прaґа, 1923). Здійснював велику науково-організаторську, просвітницьку і 
пропагандистську діяльність: крім організації УВУ та УНДІГК він відроджував 
Українське географічне товариство у Харкові, організував видання “Записок 
УНДІГК” (вийшло два випуски), був членом редколегії УРЕ та ін. 
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25. Основи морфольоґії й геольоґiї Підкарпатської Руси та Закарпаття взагалі. Ч. І. – Ужгород, 
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26. Основи землезнання України. Кн. II. – Ужгород, 1926. 
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Харків, 1927 (передрук з ж. “Червоний шлях”, № 3. – Харків, 1927). 
28. Про становище історичної географії в системі сучасного землезнання // Зап. Історико-
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30. Завдання Українського Географічного інституту й його видавництв // Записки Україн. 

наук.-досл. Інституту географії та картографії. – Вип. II. – Харків, 1928. 
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32. Тераси й долинові ступені порожнистої ділянки Дніпра // Журнал геолого-географ. циклу. 
№ 1–2. – Київ, 1932. 

Три життєві злами і три наукові іпостасі                          
Степана Рудницького*1

В історії української географії постать академіка Степана Рудницького знакова. 
Йому нема рівних за науковим внеском у становлення національної землезнавчої 
науки в новітню епоху. Більшість науковців-географів вважає С. Рудницького 
фундатором новітньої національної географії. Саме він, маючи європейську вищу 
географічну освіту (закінчив Львівський та Віденський університети), став другим 
в історії українського землезнання доктором філософії у ділянці географічної науки 
(першим захистив докторат Григорій Величко,1893 р.), обґрунтував теоретичні і 
методологічні основи новітньої національної географії, зробив вагомий внесок у 
кожну з тодішніх (перша третина ХХ ст.) географічних наук.

* Друкується за: Шаблій О. І. Три життєві злами і три наукові іпостасі Степана Рудницького / 
О. І. Шаблій // Історія української географії. Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С. 8–16.
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Зокрема, неоцінимий внесок С. Рудницького в загальну географію (праця 
“Нинішня географія”, Львів, 1905), її окремі підрозділи: математичну, фізичну 
географію та антропогеографію. Це стосується першою чергою таких наукових 
дисциплін як геоморфології, картографії, економічної географії, політичної 
географії і геополітики, історії географії, теорії і практики географічної освіти. 
Величезний внесок С. Рудницького в географічне українознавство (книги, 
в т. ч. високошкільні підручники з фізичної і економічної географії України, 
фундаментальна стаття “Проблеми географії України”, 1919), у розвиток 
національної загальної та географічної освіти і краєзнавства.

Життєвий, в т. ч. науковий шлях С. Рудницького був складним. В ньому чітко 
проявляються три життєвих злами і три наукові спрямування ученого. 

Три життєві злами. Степан Рудницький жив і творив у бурхливу епоху у 
світовій і, зокрема, європейській історії кінця ХІХ ст. – першої третини ХХ ст. Це 
була епоха визвольних змагань українського народу, боротьби за його утвердження 
як модерної нації і створення нею незалежної держави. Це була епоха Івана 
Франка, Михайла Грушевського, Володимира Винниченка, Надії Суровцевої, 
Олени Степанів. 

У цю епоху суспільних і світоглядних змін на життєвому шляху С. Рудницького 
сталися три кардинальних переміни, а по суті злами, які визначали суспільні 
характеристики його життєдіяльності. А семе:

1) при виборі життєвого шляху він, як і його батько, брати та сестра, 
порушили родинну традицію, полишили священицький спосіб життя і повністю 
перейшовши у сферу життєдіяльності світської інтелігенції;

2) при виборі конкретного фаху С. Рудницький, який спочатку спеціалізувався 
в історичній науці і ширше – у сфері гуманітарних наук, повністю перейшов у 
сферу наук природничих;

3) С. Рудницький кардинально змінив середовище життєдіяльності – з 
європейського на совєтське.

Перший злам. Для українських інтелігентних родин Галичини (як і Волині і 
Наддніпрянщини) друга половина ХІХ ст. характеризувалася масовим відходом 
від традицій вивчати своїх синів на служителів релігійного культу. Пам’ятаймо, що 
ці традиції плекалися декілька століть, особливо після прийняття Берестейської 
унії (1696 р.). У Львові був організований не лише теологічний факультет у 
складі університету, але й Греко-католицька семінарія для підготовки священиків 
(в останній, зокрема, навчався автор національного і державного гімну “Ще не 
вмерла Україна” о. Михайло Вербицький, усі три члени “Руської трійці” – Маркіян 
Шашкевич, Яків Головацький та Іван Вагилевич, які були висвячені на священиків, 
і багато інших представників тодішньої галицької інтелігенції).

Цей корінний злам у життєписі С. Рудницького був зумовлений не лише 
секуляризацією свідомості європейських суспільств, яка була започаткована у 
ХVІІІ ст. французькими просвітителями (Ш. Л. Монтеск’є, Ф. М. Вольтер, Д. Дідро 
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та ін.), але й що дуже важливо, переходом науки на нові філософські основи і 
парадигми. В наукові дослідження впроваджується методологія позитивізму і 
постпозитивізму. Ціняться лише реальні науки, тобто ті, що досліджують природу 
у різних її виявах і проявах: фізика, хімія, біологія, геологія та їх практичне 
застосування у техніці і технології промислового й сільськогосподарського 
виробництва, особливо першого з них. Зрозуміло, що критерій господарської 
практики, затребуваність реального знання був визначальним у розвитку системи 
природничих наук, до яких потягнулася молодь з інтелігентних священицьких 
родин.

Родина С. Рудницького з діда-прадіда плекала релігійно-священицькі традиції. 
Прапрадід ученого о. Йосиф, прадід о. Калістрат були священиками, його дід 
Діонізій теж учився у Греко-католицькій семінарії Львова і все життя працював 
священиком, закінчивши свій земний шлях у с. Августівка (недалеко від Зборова 
на Тернопільщині). З трьох синів діда один (теж Діонізій) висвятився на свяще-
ника, другий (Антін) також став служителем культу. А третій – батько Степана Лев 
Рудницький – вже здобув фах гімназійного учителя (викладав історію і географію 
у Перемишлі, де народився С. Рудницький, а також у Тернополі та Львові).

І всі три сини Лева Рудницького – найстарший Левко, середульший Степан 
та наймолодший Юрій – здобули лише світські професії. Перший став юристом і 
працював все життя на Лемківщині, другий – географом зі світовим іменем, третій – 
письменником і германістом (писав під псевдонімом Юліана Опільського). Навіть 
їхня сестра Софія вийшла заміж за людину з цивільною професією – правника 
Станіслава Дністрянського (академіка ВУАН) і сама здобула фах досить успішної 
піаністки.

Названий злам у біографії С. Рудницького не означав розриву вченого з його 
родинним середовищем. Молоді члени родини залишалися глибоко релігійними 
людьми. Але вже були люди нової генерації, з новим менталітетом – людьми, 
які вбачали у своїх світських професіях і громадському та науковому становищі 
суттєвий засіб боротьби за національні інтереси українського народу.

Другий злам. Степан Рудницький вступив на філософське відділення 
Львівського цісарсько-королівського університету у 1896 р. і закінчив його у 
1899 р. Спочатку він спеціалізувався у галузі історичної науки і навіть опублікував 
декілька статей з української історії козацької доби (1897, 1899). На ці студентські 
розвідки звернув увагу Іван Франко, який писав, що “... ряд молодих працівників 
з історії України (С. Томашівський, С. Рудницький та ін.) ... зробили уже цінні 
внески у вивчення української історії ...”. Проте відбувся злам: вже десь з третього 
курсу майбутній учений переходить у сферу природничих наук – астрономії, 
астрометеорології і фізичної географії. Це був справжнє зрушення у наукових 
інтересах молодого ученого. Кажуть, така зміна була стимульована самим 
Михайлом Грушевським – учителем історії С. Рудницького в університеті. Навряд 
чи ця думка має якісь об’єктивні підстави. Вже на початку XX ст. С. Рудницький 
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публікує брошуру “Про плями сонічні” (1900), “Про зв’язь періодичної діяльности 
сонця з температурою земської атмосфери” (1902), “Дещо про Антарктиду” (1904).

Після однорічного навчання у Віденському університеті (1904) С. Рудницький 
остаточно визначився з професією. Нею стала новітня географія як моністична 
наука, а в ній – фізіоцентризм. Навіть економічну географію він вважав наукою 
природничою, надаючи їй прав громадянства лише у контексті зв’язку із загальним 
об’єктом дослідження географії – земною поверхнею.

Потреби шкільної – народної, гімназійної та високошкільної освіти у 10–
20-х років ХХ ст. вимагали від С. Рудницького написати серію підручників і 
навчальних посібників. Серед них були праці з антропогеографії України та 
антропогеографічні сюжети. В усіх випадках автор ставив суспільно-географічні 
явища у тісний зв’язок з природними умовами території, зокрема з геопросторовою 
диференціацією природного довкілля. Тобто він був послідовним географом-
природником.

Третій злам. Якщо два перших злами у життєписі С. Рудницького мали 
для нього і для науки великий позитив, то третій злам, хоч і був у науковому і 
науково-організаційному відношенні продуктивним, став для ученого як людини 
трагічним. С. Рудницький свідомо змінив свою працю та її суспільну обстановку 
з європейської на совєтську. Підбитий фата-морганною скрипниківською 
українізацією і стимульований можливостями розвитку національної географічної 
і картографічної науки та отримання академіка ВУАН учений рішуче вибирає 
совєтський спосіб життя, не знаючи усіх підводних його каменів і антилюдської 
сутності.

У Харкові (тодішній столиці УСРР) він натрапляє на жорстку опозицію 
місцевої академічної, науково-географічної і управлінської еліти. Мінімум, чотири 
елітних середовища не сприйняли С. Рудницького як свого, а радше зустріли 
вороже.

Представники старої царської еліти зустрічали у багнети будь-кого, хто 
мислив, говорив і писав українською мовою. Так звану українізацію вони просто 
терпіли, як тимчасову, хоч і самі були поскрибовані большевицьким режимом. Нова 
прокомуністична еліта, яка мала своїми лобістами багато галицьких емігрантів, не 
бачила в особі С. Рудницького “свого чоловіка”, хоч зовні він був лівих поглядів.

Тим більше не сподобався він і старій національно свідомій українській 
еліті, яка вбачала в ньому “большевика” (сюди до Харкова його запросив 
таки український большевик М. Скрипник). Нарешті, виник конфлікт між 
С. Рудницьким і молодшими ученими-галичанами (В. Ґеринович, В. Баб’як, 
В. Буцура, М. Іваничук), які надіялися на швидке їх зростання в адміністративному 
відношенні. На жаль, цього не сталося, і учений зустрів з боку своїх колишніх 
учнів жорстку критику.

Все це перекреслювало творчі та організаційні здобутки С. Рудницького. 
А вони були позірно значними. Учений створив і очолив Український науково-
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дослідний інститут географії і картографії (1927), очолив кафедру етнографії у 
системі ВАУН (1929), започаткував масштабні картографічні праці, отримав 
звання академіка ВУАН. Але відкритий і скритий часто з наклепами опір 
призводив до його нервових зривів, загострення хронічних хвороб (нирок) та 
депресивного настрою. В результаті С. Рудницького було усунено від активної 
наукової та науково-організаційної праці і нарешті арештовано 23 березня 1933 р. 
Фінал – розстріл як “українського буржуазного націоналіста” 3 листопада 1937 р. 
в урочищі Сандармох біля центру ГУЛАГ’у – м. Медвєжегорська (Карелія).

Три наукових іпостасі. Академік Степан Рудницький увійшов в українську 
науку як основоположник модерної національної географії. Трьома науковими 
виявами вченого в цій царині є: а) обґрунтування ним наукових основ географічної 
науки; б) обґрунтування науково-методичних основ картографії; в) створення 
навчальної географії України. 

С. Рудницький як фундатор української географії. С. Рудницький першим 
серед українських вчених обґрунтував наукові основи географічної науки. Саме 
на середину першого десятиріччя XX ст. припадає остаточне формування погляду 
С. Рудницького на сутність географічної науки, її завдання, методи i структуру. 
Наукове географічне знання, за С. Рудницьким, охоплює такі питання. 

1. Місце географії в системі наук. С. Рудницький визначає географію 
як загальну просторову науку про Землю i повністю відносить її до системи 
природничих наук. 

Проблема віднесення географії до певної системи наук – природничих 
чи суспільних – завжди була каменем спотикання в її історії. Розв’язання цієї 
проблеми могло бути моністичним чи дуалістичним. Одні географи, особливо у 
стародавні i середні віки, коли панував теософічний світогляд – дохристиянський 
у древній Греції чи християнський у Європі, трактували географію як науку про 
людину, суспільство, його духовність. Антропоцентризм у філософії вимагав від 
учених розглядати географію як науку головно гуманітарну, суспільну. До такого 
погляду С. Рудницький ставився різко негативно. 

Зокрема, важлива галузь географії – її соціально-економічна вітка на переломі 
XIX i ХХ століть дедалі більше відходила від географічної науки загалом i 
наближалась до економічної у вигляді т. зв. “розмісницького” напрямку (теорії 
штандорту та ін.), виросла не з географії, а з “описового державознавства” 
(статистики). Це останнє виродилось у т. зв. галузево-статистичний напрямок, 
зовсім вiдiрваний i від людини, i від природи. Разом з тим ще від Птоломея, а 
в нові віки – від ХVIII ст., у Європі визріває реальний, природно-науковий 
пiдхiд, який на початку ХХ ст. внаслідок нової науково-технічної революції i 
утвердження позитивізму у фiлософiї остаточно перемагає. Приріст людського 
знання здійснюється головно внаслідок розвитку природничих i технічних наук. 

У географії “природничий” монізм від кінця ХVIII ст. – початку ХХ ст. 
представлений науковими дослідженнями німецького вченого О. Гумбольдта, 
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ідеї якого не втратили свого позитивного змісту i дотепер. Тому на початку ХХ ст. 
С. Рудницький писав: “… дивлячись у майбутнє, вважаємо географію за суто 
природничу науку, яка навіть людські справи повинна й мусить досліджувати 
природничими стислими методами” (3, с. 6). 

На той час цей погляд був прогресивний, бо давав географії можливість широко 
i різнобічно використовувати досягнення суміжних наук про Землю – геології, 
геофізики, кліматології, робити в географії пошуки об’єктивних закономірностей 
i застосовувати нові методи дослідження, розроблені у природничих науках. 

У наш час географія трактується ні як чисто суспільна, нi як лише природнича 
наука, а єдина природничо-суспільна наука, яка вивчає у територіальному аспекті 
процеси взаємодії суспільства i природи. Отже вона знаходиться на стику великих 
груп наукових дисциплін – природничих i суспільних й екологічна парадигма 
визначає її сучасну інтегративну сутність. 

2. Об’єкт і предмет географії. У часи С. Рудницького не розрізняли поняття 
об’єкта i предмета науки. Ці поняття ототожнювалися i використовувався лише 
термін “предмет”. У наш час поняття об’єкта i предмета науки – це різні категорії. 

С. Рудницький стверджує здавалось би тривіальну, але дуже важливу 
для теорії i методології географії істину, що “Земля як цілісність, зокрема її 
поверхня – це предмет географії (4, с. 11). Переклавши цю думку на сучасний лад, 
можна сказати, що загальним об’єктом географії є Земля. Але це спільний об’єкт 
дослідження багатьох наук – геофізики, астрономії, геології, океанології та iн. Що 
ж стосується конкретного об’єкта вивчення географічною наукою, то ним зараз 
вважається географічна оболонка як сфера найтіснішої взаємодії лiто-, гiдро-, 
атмо-, бiо- i соцiосфери. А оскільки ця взаємодія найактивніше проявляється 
на земній поверхні (тут фіксуються результати взаємодії, ця поверхня є носієм 
i зберігачем інформації про взаємодію у минулому тощо), то земна поверхня є 
одвічним i нескінченним для пізнання конкретним об’єктом географічної науки, 
який концептуально розгортається в поняттєво-категоріальній системi геогра-
фічної оболонки i який не вивчається жодною іншою наукою. 

Проте не слід звужувати розуміння земної поверхні до топографічної 
поверхні, як це нерідко трапляється. Це складне поняття, яке охоплює фізичні, 
біологічні та суспільні, матеріальні й духовні складові, а також зв’язки між ними. 
Як відзначив С. Рудницький, специфікою географії є те, що “вона розглядає 
всі предмети й прояви земних просторів не тільки самих по собі, а головним 
чином у їхніх взаєминах, всебічних, загальноземних взаєминах” (4, с. 27). Ця 
думка С. Рудницького про “загальноземнi взаємини” особливо важлива тепер, 
коли актуальниихм стало розв’язання глобальних проблем людства (проблеми 
народонаселення, сировини, палива, продовольства, освіти тощо). Роль географії 
в розв’язанні цих проблем має бути щонайактивнішою. 

3. Приналежність географії до т. зв. просторових (“простірних” за 
С. Рудницьким) наук. Ця теза йде ще від німецького філософа й географа 
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Емануїла Канта, який розділив усі науки на дві групи – абстрактні та конкретні. 
В останній групі він виділяє хронологічні (історичні), хорологічні (просторові) та 
систематичні науки. Саме географію у світлі цієї класифікації стали відносити до 
хорологічних наук. На початку ХХ ст. найбільшим представником хорологічного 
напрямку в географії був німецький учений А. Геттнер. 

С. Рудницький не був геттнеріанцем, але не відкидав хорологічного підходу. 
Він писав, що “в нинішній географії хорологія стоїть … в центрі географічної 
роботи” (4, с. 27). 

Зауважимо, що вчений розрізняв хорологію i хорографію. Хорографiя – це 
“… всесторонній, чисто об’єктивний опис якої-небудь частини земної поверхні” 
(4, с. 27). Вона все-таки досить однобока, фактологічна, i від неї можна 
“… сподіватись розв’язки лиш морфологічного i гилологiчного (змістовного. – 
О. Ш.) питання. Динамічні та генетичні проблеми хорографія мусить залишати 
збоку, бо в них входить вже час як географічний елемент” (4, с. 27). 

Цих недоліків позбавлений хорологічний пiдхiд. На думку С. Рудницького, 
хорологія “… має для … географії велику вартість, бо вона вдало поєднує 
абстракцію з конкретним описом так, що вони взаємно доповнюються” (4, с. 27). 
І далі: “хорологія застосовує відкриті i описані загальною географією закони 
до даного земного простору i навпаки, досліджуючи цей простір індуктивно та 
пізнаючи причинність, може дійти до нових загальних законів” (4, с. 26). 

Таким чином, С. Рудницький розкрив не лише роль просторового аналізу i 
синтезу в географії для систематизації фактів, але й, що надзвичайно важливо, для 
виявлення законів i оперування ними. 

4. Географічні закони – це передовсім закони просторового буття явищ 
i процесів на земній поверхні. Проблема законів у географії до цього часу 
залишається кардинальною i неоднозначною. Пов’язане це з тим, що, по-перше, 
нема науки, яка не має своїх законів, i, по-друге, деякі вчені заперечують існування 
географічних законів. Ще на початку ХХ ст. С. Рудницький чітко окреслив не 
тільки суть геозаконів, але й виявив їх різнорідність. І пов’язував це насамперед 
з т. зв. загальною географією, яка “аналізує подані хорографією дані, абстрагує 
дійсні властивості предметів i явищ від випадкових їх рис i таким чином іде від 
поодиноких предметів до загальних понять. Вона об’єднує предмети i явища 
внаслідок їх спорідненості в багаточисельні категорії i виявляє їx взаємозв’язки, 
причини i наслідки. Якщо за певних причин спостерігаємо завжди однакові 
наслідки, то пізнаємо внутрішню причинність предметів i явищ та її закони 
(підкреслення наше. – О. Ш.). На цій дорозі загальна географія відкриває загальні 
закони, яким підлягає Земля, як цілісність, її поверхня i все, що на ній знаходиться” 
(4, с. 25). 

Або інше: “кожний предмет i кожне явище вона (загальна географія. – О. Ш.) 
розглядає всебічно після … чотирьох питань: морфологічного, гилологiчного, 
динамічного i генетичного i стежить за тим по усій Землі, щоб знайти відношення 
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цього предмета чи явища до Землі i її поверхні, як цілісності i визначити закони, 
яким підлягає” (4, с. 25). 

С. Рудницький розглядає закони географії двох типів: 1) просторові (хороло-
гiчнi), які ще можна назвати законами географічної структури; 2) генетичні 
(закони породження, розвитку). 

У сучасній географії виділяються також т. зв. функцiональнi закони, які 
відображають необхiднi зв’язки між входами i виходами територіальних 
природних, суспільних чи природно-господарських систем у процесі зміни їх 
станів. 

5. Структура географічної науки. С. Рудницький розробив струнку 
для свого часу структуру географічної науки. З урахуванням двох підходів до 
вивчення та органiзацiї землезнавчого матеріалу – хорографiї i хорологiї – вчений 
розділяє все землезнання на дві взаємозв’язані вітки – загальну (систематичну), 
що встановлює “суто географiчнi закони” i спеціальну (описову, хорологiчну). 
Спеціальна географія використовує закони, виявлені у загальній географії. 

У своїх теоретичних дослідженнях С. Рудницький головну увагу приділяє 
загальній географії. Biн виділяє в ній чотири підсистеми наукових дисциплін 
математичну, фізичну, бiологiчну географію i антропогеографiю. Кожен із 
названих підрозділів охоплює окремі i наукові дисципліни, а вони, своєю чергою, 
тісно взаємодіють з багатьма суміжними науками. 

Розглянемо в загальних рисах структуру географічної науки (землезнання), 
обґрунтовану С. Рудницьким. 

На думку вченого, математична географія вивчає Землю “як цілісність з 
математичного погляду” (4, с. 16). Зокрема, вона досліджує форму i величину 
Землі, положення точок земної поверхні на градусній сітці (координати), створення 
географічних карт, проєкцій тощо. 

На думку С. Рудницького, центральною дисципліною математичної 
географії є картографія. для географа карта є альфою i омегою в дослідженні 
явищ i процесів на земній поверхні. Карта – носій, зберігач i передавач (канал) 
географічної інформації. 

Найголовнішою серед чотирьох груп географічних дисциплін С. Рудницький 
вважає фізичну географію, яка, на його думку, “розглядає Землю як цілісність i 
її поверхню з фізичної точки зору” (4, с. 12). Своєю чергою, остання ділиться на 
геофізику, що “бере Землю як цілісність” (4, с. 10), i власне фізичну географію, 
яка досліджує Землю з фізичного боку. Зауважимо, що обсяг поняття фізичної 
географії дещо відрізняється від сучасного – він вужчий. Бо обмежується лише 
географічними проблемами неживої частини земної оболонки – лiто-, гiдро- й 
атмосферою. 

Вивченням географічних проблем живого світу, організмів та їх популяцій, 
за класифікацією С. Рудницького, займається бiологiчна географія, яка досліджує 
“розміщення органічних істот на земній поверхні”. 
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Геофізика, яка, за С. Рудницьким, об’єднує фізику земної кори i внутрішньої 
частини Землі, метеорологію, земний магнетизм i гідрологію, становить окрему 
науку. Її роль зростає з розвитком астрофізики, впровадження космічних методів 
дослідження Землі i планет Сонячної системи, з освоєнням космосу загалом. 
Йдеться зараз про тісну взаємодію фізичної географії в сучасному розумінні цього 
поняття i геофізики. 

Тому актуально звучать сьогодні слова С. Рудницького про те, що “географічна 
поверхня Землі є … матеріальною поверхнею, що обіймає верхні шари літосфери, 
цілу гідросферу i атмосферу. Розміщення різних природних (i додамо суспільних. – 
О. Ш) явищ на цій поверхні є найголовнішим предметом фізичної географії, а як 
на тепер, i географії взагалі” (4, с. 14). 

Поверхня Землі – це найбільш питома область географії, жодна інша наука не 
може відібрати у неї цієї області. Саме фізичну географію (у вузькому розумінні 
слова) вважає С. Рудницький “осередком, центральною i найважливішою 
частиною всієї географічної науки”. 

Сьогодні, як ніколи раніше, актуальною здається нам думка С. Рудницького 
про земну поверхню як предмет вивчення “географії взагалі”. Зрозуміло, що від 
початку ХХ ст. істотно змінилось саме поняття цього предмета, виникли нові 
його аспекти i підходи до дослідження (зокрема, дистанційні методи i засоби 
аерокосмічної техніки, геоiнформацiйнi технології). 

Посилаючись на працю німецького вченого Рiхтгофена (1833–1905) “Завдання 
i методи нинішньої географії” (1883 р.), С. Рудницький виділяє три поверхні Землі: 
математичну поверхню Земної кори, поверхню літосфери разом з поверхнею 
гідросфери i зовнішню поверхню атмосфери. Географія ж “займається всім тим, 
що знаходиться межи цими трьома поверхнями” (4, с. 14). 

Як бачимо, на зламі минулих століть поняття земної поверхні визначалось 
радше, як “об’ємна” категорія, тобто шляхом того, які просторові елементи вона 
охоплює своїм обсягом. У наш час доцільно акцентувати увагу на змістовні аспекти, 
особливо ті, що відображають сучасний рівень науки i тенденції її розвитку. 

Зокрема, теперішня гуманізація та екологізація науки i світогляду вимагають 
трактувати земну поверхню в багатьох нових аспектах. Назвемо декілька з них. 

а) Земна поверхня – простір найбільшої концентрації “живої речовини” (за 
В. Вернадським), яка протягом своєї еволюції корінним чином змінила сутність 
i самої географічної оболонки – літологічний склад земної кори, хімічний склад 
гідросфери, газовий склад атмосфери, i характер взаємодії між ними. “Жива 
речовина” – це найбільш активний із розвиненою здатністю до саморегуляцій, 
відтворення i саморозвитку компонент геосфери, що уособлює найвищий ступінь 
її розвитку в цілому. 

б) Земна поверхня – простір найбільшого зосередження найвищого i поки 
що унікального продукту саморозвитку природи – людини. Земна поверхня – це 
не просто матеріальний субстрат її діяльності. Це її “дім”. У генетичному аспекті 
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він створений людиною. Це середовище життя людини як біологічної істоти та 
діяльності Її як соціальної, суспільної істоти (функціональний аспект). Звідси, 
земна поверхня – продукт суспільної людини, елемент глобальної соцiоекосистеми. 

Користуючись термінологією В. Вернадського, можна стверджувати, що 
земна поверхня у найвищій мірі уособлює собою ноосферу, тобто сферу людсь-
кого розуму. В її структурі, особливо геопросторовій, закладена пам’ять про 
минулу людську діяльність, на ній у зв’язку з наявністю та існуванням людини, 
“розумних” машин, джерел i носіїв iнформацiї, засобів виробництва, культурних 
надбань тощо закладено здатність до саморозвитку i ускладнення організації 
природи i суспільства. 

в) Саме наявність геопросторової організації, яка охоплює суперечливі i у 
великій мірі взаємодiючi взаємокорельованi природні i суспiльнi територiальнi 
структури, є новою рисою земної поверхні нашого часу. 

г) Новий аспект поняття земної поверхні полягає i в тому, що внаслідок 
глобалiзацiї багатьох природних i суспільних процесів на ній (опустелювання, 
підвищення середньої температури, збіднення фауни i флори та втрата потенціалу 
генофонду, прискорене вичерпання багатьох природних pecypciв, погіршення 
стану природного довкілля, iнтелектуалiзацiя праці тощо) кожна ділянка земної 
поверхні прямо й опосередковано стає носієм i репрезентатором складної взаємодії 
цих процесів. 

У наш час, тобто на початку ХХI ст. земна поверхня може розглядатися не 
лише, як матеріальний об’єкт вивчення фізичної географії у вузькому чи широкому 
розумiннi цих слів, а й географії загалом. 

З цього, зокрема, випливає, що таким чином трактована земна поверхня 
є одночасно й об’єктом дослідження географії людини (антропогеографiї за 
С. Рудницьким). Ще на початку XX століття автор “Нинішньої географії” впритул 
пiдiйшов до такого розуміння. Biн наголошує, що “антропогеографiя досліджує 
причинні зв’язки людини до вcix головних географічних явищ: твердої поверхні, 
вод, атмосфери, рослинного i тваринного свiтy. Згадані п’ять природних царств 
перебувають в дуже тісних взаєминах між собою, впливають дуже сильно на 
шосте царство природи – людство” (4, с. 17). 

6. Географічна термiнологiя. С. Рудницький зробив вагомий внесок у 
розвиток національної географічної термiнологiї. З цього приводу він опублікував 
дві cтaттi (1907, 1913). С. Рудницький обґрунтував необхiднiсть наближення 
термінів i понять до традицій національного наукового письменства i побутового 
вжитку. Водночас він вимагав у міру потреб використовувати терміни, побудовані 
на греко- i латиномовнiй основі. 

С. Рудницький як фундатор національної картографії. Одним із центра-
льних завдань С. Рудницький вважав розвиток картографічної науки та 
розбудову всієї картографічної культури України. С. Рудницького можна назвати 
першим українським географом-картографом новітнього періоду розвитку. 
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Хоча картографічна дiяльнiсть не була його спецiальнiстю, однак вона стала 
невід’ємною частиною його творчого життя. Поштовхом до вивчення географії 
України було, як знаємо, започатковане в Науковому Товаристві імені Шевченка 
складання етнографічної карти українських земель. 

Яку ж картографічну спадщину застав С. Рудницький, коли вступив на 
наукову дорогу? Якщо подивитись на “картографічне забезпечення” України кінця 
XIX – початку ХХ ст., то можна констатувати незадовільний його стан. Україна 
як географічна i тим паче національно-територіальна цiлiснiсть картографiчно 
зовсім не відображалась1. Нiмецько-, польсько- чи росiйськомовнi картографiчнi 
фрагменти її території не могли задовольнити потреб українського споживача в 
умовах підйому національно-визвольного руху. 

С. Рудницький взявся за рiзноманiтнi аспекти картографiчної справи. По-перше, 
за розроблення методології всього комплексу проблем української картографії або, 
кажучи по-сучасному, за обґрунтування питань семіотики (семантики, синтактики 
i прагматики) картографічних моделей як одного з видів знакових моделей загалом. 
По-друге, за розроблення i видання настінних (демонстраційних, шкільних) карт 
України, материків i свiтy в цілому. І, по-третє, за розроблення i видання карт як 
складових частин у монографіях, навчальних посібниках, статях тощо. 

Картографію С. Рудницький вважав “інтегральною частиною” математичної 
(астрономічної, космічної) географії. Тобто для нього картографія за своєю 
суттю є наукою географічною. У зв’язку з цим теоретичні засади географії мають 
бути фундаментом як теоретичної, так i прикладної картографії. “Bci, дослівно 
вci ділянки сучасного географічного знання повинні результати своїх дослiдiв 
унагляднити, в першу чергу, картографiчно”, – пише С. Рудницький i продовжує: 
“в географiчнiй карті має землезнання питомий рід iдiографiчного представлення. 
Biн робить зайвим баrатомовнi описи, але має теж родово-поняттєвий зміст... 
Карти є не тільки просто образами земної поверхні, але вміщують в широкому 
обсязі осуди ізолюючого змісту… Хоч карта віддає не вci географічне важні появи 
країни, то все таки вона може віддати вci явища, що зв’язані в своїй суцiльностi й 
громадному виступуваннi з земною поверхнею” (3, с. 14).

Ці слова відносяться до області метакартографiї, тобто вони зачіпають 
питання функцій картографічних моделей, їх основного змісту. Карта – це засіб 
унаочнення (“iдiографiчного представлення”) з одного боку, вона є засобом 
узагальнення (“родово-поняттєвий” зміст) – з іншого. Саме “родово-поняттєвий” 
зміст являє собою реалiзацiю в карті теоретично-концентуальних пiдходiв до 
розуміння географічних явищ i процесів. 

Особливої уваги заслуговують думки С. Рудницького щодо складання стінних 
фізичних i антропогеографiчних карт. “Фізична стінна карта, обмежена тільки на 

1 Першою картою України в її етнографічних межах була “Народописна карта українсько-руського 
народу Г. Величка (1896 р.).
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ситуацію, терен i гiпсометрiю, – пише він, – не може ніяк вiдповiсти вимогам 
ні школи, ні науки. Cтіннa фізична карта мусить дати як найбільш докладний 
всебічний образ фiзико-географiчнux відносин (підкреслення наше. – О. Ш.) 
даного земного простору” (3, с. 14). Тому вчений радить на кожній фiзичнiй карті 
робити врiзки – геологічну, тектонiко-морфологiчну, кліматичну, бiогеографiчну 
та iншi карти певної території. Подібним способом рекомендується творити 
й антропогеографiчнi карти. В додатках (“врiзках”) до них С. Рудницький 
радить показати: етнічний склад населення, його густоту, сільськогосподарське 
виробництво, промисловість, торгівлю, корисні копалини тощо. Таким чином, 
одна карта стає своєрідним атласом, точніше – серією взаємопов’язаних карт. 

Щодо підручних (настільних) карт, то вчений вважає за необхідне, першою 
чергою, мати для потреб школи, краєзнавства i туризму карти території України 
масштабів 1 : 200 000 (в 1 см 2 км) i 1 : 1 000 000. 

С. Рудницький вперше ставить проблеми складання і видання карт і атласів 
для народної школи, спецiальнux середніх закладів і вишів. І що дуже важливо, він, 
по суті, вперше поставив проблему підготовки комплекенux географiчнux атласів 
України, тобто такої об’єднаної одним задумом системи карт, в якій всебічно 
висвітлюється як природно-географiчна, так i соцiально-економiчна та демогра-
фічна обстановки. Цей атлас мав включати не тільки загальні, але й спецiальнi 
(тематuчнi) карти. Одним словом, ідеї С. Рудницького випереджували час. 

У процесі картоскладання С. Рудницький особливу увагу звертав на 
обґрунтування проекції карти для різних країн i регіонів. Це не легка справа, 
яка потребує досконалого знання проективної геометрії, оскільки доводиться 
розгортати кривизну земної поверхні на площину. Сам С. Рудницький у своїй 
картoскладальнiй праці використав рiзнi види проекцій. 

Для практичної картографії важливе значення має класифiкацiя карт на стінні 
i пiдручнi (настiльнi). С. Рудницький рекомендує звернути увагу на композицію як 
стінних, так i підручних карт, під якою він розуміє таку рису, як вuразнiсть карти. 
Поради С. Рудницького не завадило б враховувати i нинiшнiм розробникам карт. 

Не вci ідеї в галузі картографії вдалось С. Рудницькому реалізувати за 
життя. Проте за його авторством i під безпосереднім науковим керівництвом 
було підготовлено i видано значну кiлькiсть настільних i стінних карт. Особливо 
продуктивним був період 1918–1920 рр. (час існування ЗУНР). Назвемо хоча 
б першу настінну карту України (“Cтіннa фізична карта України” в масштабі 
1 : 1 000 000, видану в 1918 р. у Львові – Вiднi накладом НТШ). У Вiднi в 1919–
1920 рр. коштом того ж Наукового Товариства імені Шевченка С. Рудницький 
видає стінні фiзичнi карти свiтy, Європи, Азії, Пiвнiчної Америки, Південної 
Америки та Африки. Не можемо не згадати також карти-плакату “Українці в 
світі”, підготовленої С. Рудницьким разом з Гасенком. 

Проте своєрідним картографічним “проривом” була поява в 1907 р. підготов-
леної вченим першої української карти свiтy (“Карта півкуль Західної i Східної), 
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виданої у Вiднi, а також “Фізичної карти У.С.Р.Р” (з врiзкою “Донбас”), що вийшла 
в радянській Україні в 1932 р. У 1922 р. У Вiднi С. Рудницький видав німецькою 
мовою карти Східної Галичини i Володимирщини. 

Не можемо не згадати i такого факту. Є вiдомостi, що в 1919 р. вчений підготував 
“Статистичний атлас України”, який через тодiшнi обставини не побачив свiтy, 
а пiзнiше разом з проф. І. Крип’якевичем – історичний атлас України. На жаль, 
йому теж не судилося вийти друком. Kpiм того, вже перебуваючи у Xapкові, 
С. Рудницький перевидав українською мовою “Атлас” Ю. М. Шокальського 
для народних шкіл. Сам С. Рудницький писав: “Моя особиста робота в дiлянцi 
картографії й топології була в 1927–1933 ось яка: 

Маючи в плані допомогти розвиткові української культури в національному 
дyci я спорудив: 

1) велику cтіннy фізичну карту України, не обмежуючи її на УССР, а 
розтягнути її на вci етнографiчно-українськi землі. Вона вийшла друком у Москві, 
у зменшеному масштабі. 

2) велику стінну полiтико-географiчну карту України з таким самим обсягом 
з додатком етнографічної новітньої карти. Карти не допущено до друку мабуть із-
за виразно національного характеру. 

3) малий український шкільний атлас. Друк. 1929.
4) великий атлас України, який видав “Рух” під патронатом наркома 

М. О. Скрипника. Свою ділянку роботи над цим атласом я закінчив у червні 
1932 р. (крім розуміння версії i т. д.), вклавши в неї всю національну тенденцію, 
яка тільки була можлива. 

5) почав писати велику систему математичної географії, картографії й 
топології суто наукову та в національному дyci, яку мала видати ВУАН. Я сподівався 
її закінчити в 1935 роцi. Правда, на ній могли обмазуватись i неукраїнці” (1, с. 85). 

У своїх свідченнях на допитах під час арешту в грудні 1932 р. В  Ґеринович 
сказав: “… прикметою Інституту географії i картографії (у Xapкові. – О. Ш.), 
особливо Рудницького, зокрема, було особливе культивування картографії в 
Iнститутi… Рудницький заявив, що коли вiддiлять або лiквiдують катедру картог-
рафії – він залишить Інститут…” (1, с. 227). 

Нарешті, багато наукових праць С. Рудницький ілюстрував географічними 
картами. Наведемо декілька прикладів. У книзі “Ukraina und die Ukrainer” (1914, 
1915) подано карту “Етнографічна оглядова карта України”, на якій показано 
українську етнічну територію; у монографії “Ukraina. Land und Vo1k” (1916) 
додано фізичну, тектонiко-морфологiчну, кліматичну, рослинності – оглядові 
карти та етнічну карту Східної Європи. 

Можна без перебільшення стверджувати, що внесок С. Рудницького в 
картографічну науку України неоціненний. Він був не лише фундатором 
української наукової картографії, але й особливо картографії україномовної. Свій 
власний досвід у картографiчнiй справі учений планував використати в роботі 
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Інституту географії i картографії. І він частково використав його. Та розгорнути 
картографічну дiяльнiсть i виховати кадри географiв-картографiв не вдалося. 

С. Рудницький як освітянин i краєзнавець. Величезний внесок С. Рудниць-
кого у розвиток географічної освіти i краєзнавства. Фактично все своє життя 
професiонала-географа С. Рудницький провів у ролі педагога: вчителював у 
Львівських i Тернопiльськiй гiмназiях, викладав в університетах та інститутах 
Львова, Праґи, Відня i Харкова. Вся його дiяльнiсть була націлена на те, щоб 
географія стала всенародною наукою, сприяла вихованню українського патріотизму, 
а пов’язане з нею географічне краєзнавство розширювало знання людей про 
навколишнє середовище, було засобом розвитку туризму (“мандрівництва”), 
укріплення здорового способу життя, духовного i фізичного потенціалу людей. 

Biн обґрунтував ряд чинників, які стимулюють вивчення географії широкими 
масами народу. Такими обставинами були: а) порівняно з іншими науками 
вивчення географії може обійтись меншими видатками; б) внаслідок центрального 
положення географії серед наук її вивчення у школі дає можливість подати багато 
відомостей із суміжних i допоміжних наук – геології, бiологiї, економії, соцiологiї, 
екології (ця теза особливо важлива для нашого часу); в) географія вчить пізнавати 
рідний край – отже важлива її виховна функція. 

Освiтю i краєзнавчу дiяльнiсть С. Рудницького можна охарактеризувати в 
різних аспектах. Він розробив дидактико-методичнi основи навчання географії 
у школах різних рівнів, підготував i видав навчальні посібники з географії та 
популярні книги з географії України, розробив шкiльнi географiчнi карти. 

Вчений бачив надзвичайно жалюгідний стан географії у народній школі на 
початку ХХ ст., коли він сам став викладачем цієї дисципліни в гiмназiях Галичини. 
“Чи в наших школах вчать географії?” – запитує С. Рудницький. І вiдповiдає: “на 
мою думку, ні! Се, чого вчать в наших школах під назвою географії, є лише жалкою 
мішаниною зі статистичних даних, з вичислюванням гip, piк, а немногих якби з 
воздуха взятих відомостей про клімат i плоди, з кількох етнографічних заміток, а 
вкiнци – з великанської скiлькости назв міст i містечок або й сіл” (4, с. 2). 

Виходячи з цього, С. Рудницький рекомендує повністю реформувати шкільну 
географію i побудувати її викладання на основі таких положень i пiдходiв: 

1) географію слід рішуче відокремити від історії i в цілому від гуманітарних 
наук i ввести у групу природничих наук (нині ця теза вже застаріла); 

2) викладання географії у школі необхідно починати вже з першого класу (як 
не звучить по-сучасному!), починаючи з географії рідного краю, i продовжувати 
його до старших класів хоч би по одній годині на тиждень, Особливо важлива роль 
географічних екскурсій. У першому класі вже доцільно подавати основи загальної 
географії. На проміжку першого-четвертого класів слід вивчати географію України, 
в третьому – європейські країни, в четвертому – позаєвропейські країни та океани. 
У старших класах С. Рудницький радить вивчати загальну географію, кожен раз 
проектуючи її на рідну країну та iншi краї. Зазначимо, що такий спосіб наскрізної 
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побудови програми географії у середній школі є надзвичайно оригінальний i не 
реалізований до цього часу; 

3) головними підходами мають бути загальногеографiчний та хорологічний, 
бо хорологія “вміло лучить абстракцію з конкретним описом” (4, с. 27), а за 
практичним значенням “перевищує … навіть загальну географію” (4, с. 27). Це 
пов’язане з тим, що хорологія: а) подає все те, що варте засвоєння з хорографiї, 
б) у найдоступнiшiй формі подає учням основні вiдомостi з загальної географії; 
в) дозволяє вийти від географічного знання найближчих околиць i розширити 
коло географічного погляду учнів на дедалі бiльшi простори (4, с. 27); 

4) індуктивний пiдхiд у вивченні географії в школі має стати визначальним. 
“Все навчання, – пише С. Рудницький, – від найнижчого до найвищого класу 
мусить базуватись на можливо найчастiшiй iндукцiї, на картах, образах, оказах 
(прикладах. – О. Ш.), а передовсім належно ведених екскурсіях” (4, с. 27); 

5) у викладанні географії найбільшу роль повинна вiдiгравати орiєнтацiя на 
карту. “При цьому необхідно, – пише вчений, – дати в руки молоді добрі шкiльнi 
атласи i добрі шкiльнi карти” (4, с. 29); 

6) yci чотири аспекти вивчення географії – морфологічний, гилологiчний 
(змістовний), генетичний та динамічний повинні застосовуватись у процесі 
навчання у школі, 

Розробляючи методичні основи вивчення географії у середній школі, 
С. Рудницький стояв на передових позиціях свого часу. Ці позиції, точніше – 
принципи, з погляду дидактики можна охарактеризувати таким чином: 

1) принцип науковості. Шкільну географію слід будувати так, щоб у ній 
відображались yci найновiшi методологiчнi, методичні i теоретичні висновки 
i положення caмої географічної науки. Головне тут – географію у школі слід 
трактувати як єдину науку про Землю як ціле i зокрема про її поверхню; 

2) принцип від “блuзького до далекого”, від “знайомого до незнайомого”, 
від “конкретного споглядання до абстрактного мислення”, від “рідної землі 
до далеких країв”. У побудові шкільної програми з географії це означає, що 
вона конструюється спочатку за “концентричним” правилом, а завершується 
теоретичним узагальненим предметом, фактологічною базою якого є світ в цілому 
i окремі краї та регіони; 

3) принцип урахування вікових особливостей дітей. Це проявляється зокрема 
у вимозі починати шкільну географічну освіту з вивчення навколишньої мiсце-
востi. Точніше – це принцип доступності у навчанні географії; 

4) принцип комплексності i cucmeмнocтi. Системність у побудові i викладанні 
географії полягає передусім у послiдовностi, наступності, коли попереднє знання 
є основою подальшого, а комплексність – коли вci явища i процеси на земній 
поверхні розглядаються у взаємозв’язку i взаємозалежності; 

5) принцип прuчuнної зумовленості, який вимагає впровадження в географію 
категорії закону i закономiрностi. Географічне знання повинне вiдповiдати не 
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лише на питання “де?” (тобто бути описовим), але й на питання “чому?” (тобто 
стати номотетичною наукою i навчальним предметом); 

6) нацiональнuй принцип, конкретніше – принцип українiзацiї та україно-
центрuзму в географії. Він полягає не лише в тому, щоб серед шкільних предметів 
була “Географія України”, але першою чергою в тому, щоб проблематику yciх 
географічних дисциплін ставити у прямий зв’язок з українською справою. 

Уci ці принципи, підходи i вимоги С. Рудницький чудово реалізував у 
своїх багаточисельних посібниках з географії України. Найбільше для школи 
використовували його “Початкову географію для народних шкіл” (1919) та 
“Укpaїнa – наш рідний край” (1921). Але й iншi праці вченого – “Коротка географія 
України” у двох книгах (1910, 1914), “Основи землезнання України” (1924, 1926) 
та ін. – широко використовували у шкільних студіях. 

Тут варто звернути увагу на таку важливу рису праць С. Рудницького, як 
художність мови викладу, емоцiйнiсть i пристрасність авторського монологу. Ось 
приклад опису території України: 

“Се простір півтора рази більший, як простір yciєї німецької iмперiї (до 1917 р. – 
О. Ш.) i куди багатший. Та що ж? – Ми на нім не стали господарями! Велика є 
українська земля i багато в неї рiжних-прерiжних країв. Є тут i величні гори з 
дрімучими лісами, цвітучими половинами та кригою окутими верхами, є горбуваті 
пiдгiр’я з гарними левадами, є подерті ріками, немов бороздами, височини, що 
немов море хвилюють безконечними ланами збіжжя, є широкі, холодні, пiдмоклi 
низи з темними лісами, є безкраї степи, засiянi могилами славних прадiдiв 
великих i є чудове море, величні ріки, гарне підсоння (клімат. – О. Ш.), багатий 
рослинний i звiринний світ. Та нема народної волі i добробуту, хоч змостилося б на 
сій широкій, багатій землі не 33 мільйони українців, що на ній тепер пробивають, 
а вдвоє або втроє більше” (6, с. 87–88). 

У тісному зв’язку з географічною освітою С. Рудницький розглядав краєзнав-
ство. В Академії наук він завідував вiддiлом краєзнавства. Однак роботу його 
не вдалося розгорнути (відомо, що С. Рудницький мешкав у Xapкові, а вiддiл 
краєзнавства знаходився у Києві, куди академік приїздив раз у місяць на декілька 
днів). Як відомо, краєзнавство можна трактувати у вузькому i широкому розумiннi 
цього слова. В першому випадку маємо т. зв. географічне, етнографічне, історичне, 
літературне, а у другому – комплексне (синтетичне) краєзнавство. 

Ще у 1894 р. І. Франко у статті “Галицьке краєзнавство” писав, що краєзнавство 
дає “… змогу докладно ознайомитися зі своїм краєм i усією Батьківщиною, з 
її географічним положенням, ґрунтами, кліматом, шляхами, містами, людьми, 
суспільним устроєм, історією, пам’ятками i т. ін… Перша прикмета раціональної 
освіти – знати своє найближче оточення, знати минуле i сучасне свого народу 
i відчувати себе живим i свідомим членом живого, свідомого i об’єднаноro 
організму” (7, с. 116). Наскільки ця дефiнiцiя глибша i рiзностороннiша, особливо 
у другій її частині, ніж визначення подане в “Географическом энциклопедическом 
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словаре”: “краєзнавство – це вивчення природи, населення з їх найближчим 
оточенням” (2, с. 148). 

С. Рудницький у своїх працях розвинув i конкретизував ідеї великого Івана 
Франка. Своєю чергою, багато учнів С. Рудницького – О. Степанiв, В. Ґеринович, 
І. Тесля, Г. Дрогомирецький та ін. творчо розвинули освiтянськi та краєзнавчі ідеї 
свого учителя. 

Таким чином, академік Степан Рудницький зробив вагомий внесок не лише в 
обґрунтування теоретичних основ національної географічної науки, але й у сферу 
географічної практики – у видання загальних та спеціальних географічних карт й 
атласів та у географічну високо- i середньошкiльну освіту та краєзнавство. 
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Геополітичні концепції академіка Степана Рудницького*1

Модерна українська суспільна географія сформувалась в період початку – 
середини XX ст. Її характерними рисами були: а) вона формувалась фахівцями з 
географічною освітою; б) її адептами були свідомі українці, які писали свої твори 
головно українською мовою і працювали над вивченням суспільної географії (СГ) 
України; в) велику роль у її становленні відіграли громадсько- і державно-наукові 
організації вчених – Академія наук, Наукове товариство ім. Шевченка та ін.

Українським вченим доводилось закладати передусім основи теорії націо-
нальної географічної науки. Але найбільший їх внесок у розвиток суспільної 
географії України. Менше було зроблено у вивченні СГ країн світу і світового 
господарства. Певні досягнення у сфері соціально-економіко-географічного 
картографування України, особливо її населення.

* Друкується за: Шаблій О. І. Геополітичні концепції академіка Степана Рудницького / О. І. Шаблій // 
Перемишль і Перемиська земля протягом віків. II. Видатні діячі Перемищини / За ред. 
С. Заброварного. – Перемишль; Львів, 2001. – С. 114–119.
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Серед учених-географів цього періоду слід назвати передусім акад. С. Рудниць-
кого, проф. Г. Величка, В. Ґериновича, В. Огоновського, А. Синявського, В. Кубійовича, 
М. Кулицького, О. Степанів та ін. Більшість з них працювали як у суспільній, так 
і в фізичній географії. Центральною фігурою є академік С. Рудницький.

Під час Першої світової війни і після неї С. Рудницький розробив наукові 
основи політичної географії і геополітики України. Він тісно співпрацював 
спочатку з німецькими науковими колами, об’єднаними у товаристві “Ost-Europa” 
(“Східна Європа”), а після утворенням ЗУНР (1918) брав участь у розробленні 
її геополітики. Наведемо наукову проблематику вченого, розкриту на слідстві у 
застінках НКВД у 1937 р. Вчений писав (1):

“Завдання й теми, які я опрацьовував […], були 1914–33 ось такі: […] 
1. Науково обґрунтувати, що Україна – це країна з географічного боку окре-

мішня від Польщі й Росії й що має територію, придатну для заховання самос-
тійної великої держави.

2. Науково обґрунтувати, що Українці – це нарід окреміший від Поляків і 
Росіян, доспілий для утворення власної національної держави. […].

3. Що Українців не слід звати Рутенами чи Малоросами, а тільки Українцями, 
чого повинна дотримуватись німецька громадська думка, щоб уникнути непоро-
зуміння.

4. Рисувати етнографічні і політичні карти східного театру війни й Східної 
Европи взагалі.

5. Наново опрацювати критично етнографічну статистику Галичини, Буко-
вини й Закарпаття й нарисувати на цій підставі нову велику етнографічну мапу 
української національної території в Австро-Угорщині для приєднання Ostеurop’и 
для українських політичних планів у межах Австрії.

6. Наново розробити концепцію поділу Галичини на українську Галичину й 
польську Краківщину.

7. Наново розробити концепцію українського коронного краю при Австро-
Угорщині в трьох варіантах: великому, середньому, малому й приєднати для цієї 
ідеї вчені круги.

8. Науково обґрунтувати приналежність до України Холмщини, Підляшшя, 
Волині, Полісся (окремі роботи по черзі).

9. Науково обґрунтувати Галицько-Волинську державність і поширити серед 
Osteurop’и думку утворення такої держави [...].

10. Науковими аргументами розбивати претензії Польщі на західно-українські 
землі.

11. Весною 1917 р. опрацювати спеціально для Німців (офіційні круги й 
Osteurop’и) наукове обґрунтування самостійної великоукраїнської державності 
й потребу з боку Німеччини з усіх сил підперти змагання Центр[ральної] Ради 
відірвати Україну від Росії. До цеї наукової частини мала 3ах[ідна] Україна додати 
другу частину суто політично тактичного змісту [...].
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12. Науково опрацювати економічно-географічні умови України (великої) і 
представити їх у якнайбільш придатному світлі для Нім[ецьких] офіційних кругів 
і для Osteurop’и.

13. Науково доказати, що Росія може існувати теж без України[…].
14. У 1918 р. науково розробити границі майбутньої української самостійної 

держави з етнографічних, політичних і економічних міркувань (для Брест[ського] 
мира).

15. У 1919 р. науково розробити концепцію Балтійсько-Понтійської федерації 
(з огляду на Osteurop’y).

16. Науково наново розробити справу самостійної укр[аїнської] держави з 
огляду на змінені обставини після закінчення імп[еріалістичної] війни, в окремій 
книжці.

17. У 1920 р. науково обґрунтувати самостійність галицької Зах[ідно]-
української державності з етнографічного, історичного, географічного, економіч-
ного боку (декілька статей і брошур).

18. Окремі меморіали про цю ж справу (недруковані) для ужитку Нім[ецьких] 
офіціяльних кіл і Osteurop’и.

19. Такі самі загальні й довірочні роботи про галицьку нафту.
20. Такі самі загальні й довірочні роботи про економічну ситуацію Галичини 

(для конґресу в Генуї 1922).
21. У 1923 р. обґрунтувати з географічного боку новітній український націо-

налізм (книжки: “До основ укр. Націоналізму”) [...].
22. Розробити за новими даними огляд суцільної національної території 

цілого українського народу.
23. Ще раз науково розробити політичну географію України в післявоєнному 

аспекті [...].
24. Крім цього я, вступаючи в службу Зах[ідно]-української] політики отри-

мав основну настановку: не занедбуючи такої нагоди, агітувати науковими 
аргументами серед німецьких учених за українською справою в мінімалістичному 
йому напрямкові Osteurop’и, зокрема серед географів, геологів і природників, а 
також істориків, етнографів, філологів”.

Більшість праць вченого були опубліковані у Відні, Римі, Болгарії, Будапешті 
та в інших столичних і нестоличних містах масовими тиражами багатьма мовами 
європейських народів. Ось далеко неповний їх перелік: “Ukraina und die Ukrainer” 
(“Україна і українці”. Відень, 1914; Берлін, 1915) в цьому ж році переклад 
англійською, італійською, угорською та румунськими мовами); “Die Verbreitung 
der Ukrainer” (“Розміщення українців”, Відень, 1916; Нью-Йорк, 1918); “L’Ukraine” 
(“Україна”, Берн, 1919), французькою і без позначення авторства та ін.

Та серед чисельних україномовних праць особливо виділяються декілька 
книжок під псевдонімом Ш. Левенко. “Чому ми хочемо самостійної України?” 
(1915) та “Якої нам треба самостійної України?” (1917). Не будемо давати 
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загального аналізу цієї, на перший погляд, популярні книги. Однак відзначимо, що 
тут вперше всесторонньо і зі знанням справи розгорнуто українську національно-
державну ідею, яка була лише пунктуарно окреслена у попередніх працях, зокрема 
в брошурі “Україна і українці”.

У цій праці, а також у деяких інших С. Рудницький поклав початки політико-
географічному напрямку української географії і, зокрема, заклав основи політичної 
географії України. Головними рисами цього напрямку були:

а) процес формування і розвитку держави як політико-географічної 
одиниці значною мірою залежить від фізико- і особливо економіко- та політико-
географічного положення її території. Що стосується України, то це передовсім її 
положення на Чорному морі, проміжне розміщення між країнами Західної Європи, 
Росією і Близьким Сходом;

б) в основі формування держави повинен лежати етнічно-національиий 
принцип з урахуванням культурних і політичних традицій народу-державотворця. 
Державні границі України повинні визначатись етнічними межами Українців;

в) умовами і факторами державотворення є передусім людський і природно-
географічний потенціал території її формування. Україна повністю володіє цим 
потенціалом і належить в цьому відношенні до найбагатших і найбільших країн 
світу. Лише колоніальне становище є перешкодою її формування і розвитку як 
повноправного члена світової системи держав;

г) тип політичного устрою держави залежить від історико-географічних 
традицій народу-державотворця і особливостей суспільного ладу, який існує в 
час її виникнення. Виходячи з цього, для України найбільше підходить ментська 
демократична республіка;

д) територіально-адміністративний поділ держави значною мірою зумов-
лений наявністю історико-етнографічних провінцій, які можуть лягти в основу її 
федеративного устрою. Для України з її історично складеними територіальними 
відмінностями Галичини, Буковини, Слобожанщини, Донеччини і т. д. федеративний 
устрій можливий, але не обов’язковий, якщо розвинене самоврядування на усіх 
рівнях адміністративної ієрархії;

е) найдоцільніше з погляду суспільно-економічного устрою є, кажучи по-
сучасному, держава з “соціальною економікою”, основу чого становлять різні 
форми власності.

Концепцію політичної географії в руслі української державності С. Рудницький 
розгортає в праці “Українська справа і великі держави світу”, яку закінчив на 
початку 1920 р. У друці з’явився лише її німецькомовний варіант “Ukraina und die 
Grossmächte” (Берлін, 1920) і окремі перероблені частини “Огляд національної 
території України” (Берлін, 1923) та “Українська справа зі становища політичної 
географії” (Берлін, 1923). С. Рудницький особливу увагу звертає на такі політико-
географічні категорії як територія держави, її границі, сусіди і особливо стосовно 
“українського питання”.
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Одним із центральних питань в концепції української державності С. Рудниць-
кого є проблема національної території. Це питання висвітлене вченим у праці 
“Огляд національної території України”, яку закінчив 22 березня 1920 р. у Відні 
і через три роки видав у Берліні. Автор обґрунтовує значення території і саму цю 
територію для державного будівництва суверенної України.

“Національна територія – це головна основа нації” – таке кредо вченого. Інші 
важливі основи нації – рідна питома культура, єдині історико-політичні традиції, 
власна мова, питомі расові ознаки – все це дістає реальну силу лише у зв’язку 
з територією. Звідси висновок: якщо держава розбудовується як національно-
політичне формування, то вона мусить мати свою чітко виражену територію. 
А сама територія окреслюється етнічними межами народу-державотворця.

С. Рудницький розуміє, що кардинальним питанням є проблема меж етнічної 
території. “Справа меж суцільної української території, – наголошує він, –
справа не тільки політично, але й науково важлива” (3, с. 13). Саме науковому 
обґрунтуванню меж, по суті, присвячено основну увагу книги “Огляд національної 
території України”.

Усі українські землі С. Рудницький розподіляє на три групи: а) т. зв.“черенні” 
(центральні), б) “граничні” (приграничні, окраїнні), в) українські колонії у Євразії. 
Дві перші групи становлять етнічні землі України. Крайні межі суцільного 
розселення українців охоплюють у сукупності етнічну територію української 
нації, на якій (території) повинна будуватись Українська Держава.

Щоб обґрунтувати етнічну територію українців, С. Рудницький здійснює 
скурпульозний науковий аналіз цих груп земель, формування їх, історію розвитку, 
розселення української та інших національностей, їх кількісне співвідношення 
у т. зв. “мінімальній” (там, де повністю переважає українське населення) і 
“максимальній” (де українські поселення територіально перемежовуються з 
поселеннями інших національностей) території.

Звернемо увагу на наступне: С. Рудницький не довіряє як австрійській, так 
і російській офіційній статистиці, особливо матеріалам перепису населення, 
в яких, як правило, занижується кількість і частка корінного українського 
населення. Власні обчислення дають йому право стверджувати, що ці землі не 
лише історично належать Україні, але, що дуже важливо, перед Першою світовою 
війною тут абсолютно переважали українці1.

1 Згідно даних С. Рудницького, українці в Східній Галичині становили 74,4 %, на Північній 
Буковині – 65,4 %, на Закарпатті – 77,5 %. Холмщині – 60,0 %, Підляшшю – 71,4 %, Поліссю – 
75,8 %, в українській Бессарабії (Хотинський та Акерманський повіти повністю, Ізмаїльській, 
Сорокський та Бендерський повіти частково) – 58 %, на Слобожанщині і її курських повітах – 
55,1 %, у Воронезьких повітах – 77,1 %, Донщині – 57,3 % (а якщо брати “максимальний” простір 
Донщини, то усіх 76,9 %), на Кубані – 60,0 %, на Ставропільщині –80,0 %, на Чорноморщині, тобто 
території вздовж східного узбережжя від ріки Кубань до Гагри – 60,0 %, на Астраханщині – 70 %, 
Терщині – 60,0 %. І все це в так званих “мінімальних” територіях.
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С. Рудницький робить висновок: на “мінімальнім” просторі України, який 
становить 905 тис. км2, проживає 51,2 млн осіб; 36,6 млн осіб (71,3 %) – це 
українці, 6,4 млн осіб (12,5 %) – росіяни, 3,9 млн осіб (7,5 %) – євреї, 1,5 млн 
осіб (2,8 %) – поляки; на “максимальній” території площею 1056 млн км2 живе не 
набагато більше – 53,9 млн осіб. Із них українці становлять 38,7 млн осіб (71,7 %), 
росіяни – 6,4 млн осіб (12,0 %), євреї – 4,0 млн осіб (7,5 %), поляки – 1,6 млн 
осіб (3,0 %). Можемо зробити висновок, що і кількісно і якісно, і за національним 
складом “мінімальна” і “максимальна” території мало відрізняються. Вся різниця 
полягає лише у величині площ цих територій. І головне: сім із десяти осіб 
становлять українці1.

Поза суцільно (“матірною”) українською територією С Рудницький розглядає 
українські колонії, тобто місця української діаспори на євразійському континенті. 
Це Саратовщина (6,2 % українців), Самарщина (4,3 %), Астраханщина (13,3 %), 
Оренбуржчина (2,6 %), “Центральна Азія” (від Аралу до Приіссиккулля), Сибір, 
Далекий Схід. Зокрема, на території останнього на “Зеленому клині” (Приамур’я, 
Примор’я) проживало понад 500 тис. українців, що становило 58,3 % усього 
населення цієї території.

С. Рудницький приходить до висновку:
а) територія України – це друга за величиною національна територія в 

Європі, яка поступається лише Росії;
б) за чисельністю український народ є другим серед слов’янських народів 

(після росіян) і четвертий поміж великими європейськими народами (після росіян, 
британців). Перед Першою світовою війною у світі нараховувалось максимально 
42 млн українців, в т. ч. на суцільній території – 38,7 млн осіб; 1,8 млн осіб – на 
решті території Євразії поза межами України, 1,2 млн осіб – поза Євразією;

в) Україна збудована як держава, в етнічних межах, була б великою державою, 
яка за територією стояла б на другому, а за населенням – на третьому місці серед 
великих держав Європи.

Завершується розробка концепції політичної географії у книзі “Українська 
справа зі становища політичної географії”, підготовленої до друку 21 травня 1920 р.

1 Цікаво, що за пізнішими обчисленнями проф. В. Кубійовича і А. Жуковського (В. Кубійович, 
А. Жуковський. Україна. Карта України. Мюнхен; Париж. М 1:2 000 000; 1977, – с. 4) українська 
суцільна національна територія за межами УРСР (1970) становила 146,5 тис. км2, в т. ч. у РРФСР – 
14,5 тис. км2 (частини Білгородщини, Курщини і Вороніжчини – 43,9 тис. км2, зах. част. Ростовської 
області – Донщина – 23,8 тис. км2, Кубань – 46,6 тис. км2), у Білоруській PCP – 27 тис. км2 і у 
Румунії – 1,7 тис. км2 (малі частини Сучавського і Мармароських повітів). Таким чином, суцільна 
національна українська територія у Європі досягла 747,6 тис. км2 (включаючи 60,1 тис. км2 

території УРСР). А т. зв. “українська національна мішана територія становила 197,1 тис. км2, в 
т. ч. Північна Чернігівщина – 14,2 тис. км2, СхіднеПередкавказзя – 163,4 тис. км2, українські землі 
в Польщі – 19,5 тис. км2. Отже, “українські землі у Європі”, згідно з обчисленнями цих авторів 
виносять 944,7 тис. км2.



Фундатори національної географії 469

Передусім, С. Рудницький обґрунтовує фундаментальні принципи побудови 
держави – цієї первинної клітини, початкової точки відліку в політичній структурі 
людської цивілізації. Наука висунула три таких принципи: “єдинодержавний”, 
класовий і національний. Саме тому, щоб природне право на самовизначення 
не було свого роду абстракцією, визначальним у державобудівництві має 
бути національний принцип. “Не супер- чи інтернаціональна держава, а саме 
національна держава є метою, до якої стремиться історичний розвиток XX ст.” 
(4, с. 86), – пише С. Рудницький. Або: “модерна світова політика повинна підпирати 
творення виключно національних держав”(4, с. 105).

З цього С. Рудницький обґрунтовує перший для української справи постулат: 
“українська справа – це проблема нової великої національної держави в Європі” 
(4, с. 82), а “позитивна розв’язка українського питання, т. зн. утворення української 
національної держави в етнографічних границях, означає розв’язання посліднього 
великого національного питання в Європі” (4, с. 111). У протилежному випадку на 
південному сході Європи зріє “нова Македонія” – вогнище політичних заколотів і 
міжнародних конфліктів. 

Другим політико-географічним постулатом праці С. Рудницького є положення 
що “простір краю і його природа (територія. – О. Ш.) – це одна з основ держави. 
Іншу основу становить ця частина людства, яка формує державу в соціологічному 
чи правнодержавному значенні; ці два елементи – територія і населення зростають 
в один бік, більше чи менше одноцільний організм – державу – це і є головним 
питанням усієї політичної географії” (4, с. 7).

Так було обґрунтувано геополітичну сутність України.
Питання географічного положення, границь, сусідів – це різні сторони проб-

леми території держави. Всі вони характеризують передусім такий аспект держави, 
як її зовнішні відношення, зокрема зовнішні відношення території держави.

Визначальним у політико-географічному положенні України С. Рудницький 
вважає її стосунок до головних шляхів світової торгівлі (цій темі присвячено 
окремий додаток до книги) і шляхів політичної експансії великих держав) 
(4, с. 49). Іншими словами, для української держави важливе не лише сусідське 
чи регіональне, але й у сучасних умовах – глобальне геополітичне положення. 
Зокрема, для сусідського положення – це межування з Польщею і Росією, 
для регіонального – знаходження України на південному сході Європи, для 
глобального – місцезнаходження поблизу тім’я (“черену”) антропологічного 
центру світу – стику Європи, Азії і Африки.

Для С. Рудницького в геополітичному положенні України особливо важливий 
його “близькосхідний аспект (“Україна являє собою одну знайважливіших 
“ключових точок” цілого Близького Сходу” (4, с. 51)), положення в “північному 
запіллі Чорного моря, чим визначається найкоротший шлях для експансії великих 
держав Європи в одних випадках на Балками, в інших – на Закавказзя, Персію 
(Іран), Месопотамію, Азію.
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Велика доля істини в цих думках вченого, безперечно, є. Особливо, якщо 
дивитись на геополітичне положення як історичну категорію у регіональному 
(євразійському) масштабі.

Очевидно, в історико-географічному плані державність України значною 
мірою визначалась близькістю експансивних сусідів – Польщі і Росії і їх взаємною 
боротьбою за вихід на Чорне море.

Це добре розуміє і С. Рудницький. Він нагадує, що “політика польської 
держави й суспільства супроти українців була, є й буде завжди по суті безоглядною 
у формі рафінованою політикою заглади” (4, с. 119). Проте вчений вважає, що у 
найвищім власнім інтересі Польщі (й європейського миру) є те, щоб Польща була 
“тільки національною державою”, а найсильнішою підпорою цієї держави може 
бути українська національна держава. У протилежному випадку “поміж великою 
Польщею, яка панувала б над Галичиною, Холмщиною, Підляшшям, Поліссям, 
Волинню, Київщиною, Поділлям, Білою Руссю й відбудованою Росією, мирне 
співжиття ніколи не буде можливе” (4, с. 124). І тут С. Рудницький як у воду 
дивився, коли висловив думку, що “... великопольська держава творить найкращий 
поміст до створення у майбутньому німецько-російського союзу” (4, с. 125). Або: 
“російсько-німецький континентальний блок є […] справою дуже недалекого 
майбутнього” (4, с. 169). Чи не правда: за двадцять років до підписання акту 
Молотова–Рібентропа геополітичний аналіз українського вченого передбачив 
принципово таку можливість.

Сусідство України з Росією має “з погляду на нинішні (початок двадцяти 
років. – О. Ш.) відносини, – пише С. Рудницький, – […] величезне політико-
географічне значення”(4, с. 45).

Автор детально аналізує це сусідство. С. Рудницький робить висновок, що 
“політико-географічний вплив Московщини був для України завжди фатальним” 
(4, с. 47), бо “для Московщини [...] було посідання України без ніякою сумніву 
питанням життя, головним чином від часу, коли вона перемінилася в новітню 
російську державу. Тільки панування над Україною відчинило Росії дорогу 
до Чорного моря, Балкан, Царгороду. Тільки тривке посідання України давало 
спромогу думати про здійснення давніх мрій – перейняття спадщини візантійських 
кесарів. Українська держава, нехай би й автономна, півзалежна мусила б стати 
поважною перепоною для експансивної політики Росії на Півдні і Південному 
Заході. Ось де причина екстермінаційної політики московської держави супроти 
Українців. Вона не обмежилася політичним полем, а розширилася на культурне. 
Там вона повернулася перед усього проти української мови й культури. Політична 
й культурна війна московства з українством загострилася саме в останніх часах, 
коли за розвитком велетенських природних багатств України панування над нею 
стало для Росії важним життєвим питанням” (4, с. 48–49).

Отже, два аспекти невигідності геополітичного положення України стосовно 
Росії бачить С. Рудницький: стремління останньої на Близький Схід та Балкани, а 
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також самі природні багатства України. З цього автор робить висновок, “... що ядро 
всього орієнтального питання головним чином у ХІХ ст. знаходиться на Україні” 
(4, с. 142). І що “... політико-географічне значення України для Росії полягає в 
тому, що Україна є великим, людним і багатим краєм на південній границі імперії. 
Натуральні границі Кавказу, Чорного моря, Карпатів конечні для всякої держави, 
що хоче панувати над цілим Сходом Европи, може дати тільки посідання України” 
(4, с. 142).

На основі цього можна зробити такий геополітичний висновок: формування 
та розвиток самостійної України рятує від імперіалістичної експансії північної 
наддержави низку незалежних країн на стику Європи, Азії та Африки, стає 
фактором стратегічної стабілізації у міжконтинентальному масштабі.

Та С. Рудницький пішов далі. Він розумів, що панування над Україною дає 
російській світовій державі безпосереднє сусідство зі Середньою Європою, де 
на руїнах Австро-Угорщини і частково самої Російської імперії утворились малі 
і середні держави. Їх природне побоювання російського, а на Україні – ще й 
польського імперіалізму є геополітичною основою створення т. зв. “балтійсько-
понтійської федерації” у складі Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Білорусі та 
України. Така федерація, на думку С. Рудницького, стала б бар’єром проти 
російського експансіонізму у Середній і навіть Західній Європі.

Нині, коли на руїнах СРСР виникли самостійні держави Балтії – Естонія, Латвія 
і Литва, а також Білорусь та Україна, варто прислухатись до думки С. Рудницького. 
Звичайно, мова може йти не про міждержавне політичне утворення, а лише про 
геостратегічний союз цих країн, їх “спільний політико-економічний балтійсько-
понтійський простір”. І зовсім не на противагу суверенній Росії чи Польщі. 
Більше того, входження Польщі у такий союз навіть корисне. В сучасних умовах 
формула “від моря до моря” може наповнитись повністю цивілізованим, а не 
імперіалістично-загарбницьким змістом.

Не оминає С. Рудницький і аналізу політико-географічного відношення 
до України її посередніх сусідів, тобто сусідів другого, третього і т. д. порядків 
навіть Сполучених Штатів Америки і Канади. Таким чином, по суті, було 
вперше обґрунтовано глобальне геополітичне бачення “української справи”, 
прагнення українського народу до державної самостійності. Вільна, незалежна і 
демократична Україна – це не лише внутрішня справа українського народу, але й 
суттєва умова світового миру і безпеки народів, прогресу людської цивілізації. Це 
осиковий кіл у могилу останньої імперії кінця XX – початку XXI ст.

Ще дві важливі геополітичні проблеми зачіпає С. Рудницький: стосовно 
політико-географічного значення границь України і ролі фізико-географічних 
чинників.

По-перше, С. Рудницький послідовно дотримується тієї позиції, що націо-
нальна держава повинна відродитись в етнічних межах українського народу. Але 
проблема в тому, що ці межі не мають чітких фізико-географічних (гори, ріки, 
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болота, пустелі тощо) і у переважній більшості стійких історичних окреслень. 
“Український народ, – пише С. Рудницький, – ще не цілком вріс у свої границі, 
процес зрощення землі з народом не зміг ще охопити цілого простору України. 
Виразні ознаки старих, усталених границь мають етнографічні межі України 
тільки на Закарпатті, в Галичині, на Буковині, Холмщині і на Підляшші. Ці частини 
українських зовнішніх меж – це продукти довгих історичних взаємин. Вони є 
від довгих часів усталені. Тільки при польській границі наступило за 500 років 
незначне пересування етнографічної межі на некористь України” (4, с. 53–54).

По-друге, “вартість” (вигідність) зовнішніх границь України С. Рудницький 
оцінює з погляду їх можливостей відігравати захисну і комунікаційну функції. 
В цьому аспекті він на перше місце ставить узбережжя Чорного та Азовського 
морів. Що ж стосується переважної більшості інших границь – східних, північних, 
західних, то вони, будучи вигідними для зовнішніх зносин, як правило, не сприяли 
зміцненню обороноздатності України

По-третє, після триразового поділу Речі Посполитої (1772, 1793 1795) на 
території України було здійснено штучний адміністративно-територіальний 
устрій. На думку С. Рудницького, це розмежування (“межові лінії” на губернії у 
російській частині України і “коронні землі” – в австрійській частині – Галичина 
і Володимирщина, Буковина) було довільним без урахування природних і 
етнографічних чинників. Як відомо, в “коронні землі” Галичини і Володимирщини 
увійшли також польські, в Буковину – румунські території, що закладало бомбу 
сповільненої дії під відносини між українським народом і його сусідами – 
поляками та румунами.

По-четверте, і це особливо важливо як негативний досвід, який слід урахувати 
в теперішній період: уряди молодої української держави у пореволюційний час 
(1917–1920) “показали цілковиту відсутність розуміння ваги граничних питань” 
(4, с. 62). Внаслідок цього, а потім і більшовицького волюнтаризму, велика частина 
етнічних українських земель опинилася поза межами УРСР.

Що ж стосується проблеми ролі природничо-географічних чинників у полі-
тичній географії, то вона не обмежується питанням лише ролі природних бар’єрів 
(рік, гір, морів тощо) для усталення державних чи внутрішніх адміністративних 
меж. Вчений охоплює велике коло питань, пов’язаних із впливом поверхні 
(“будови поземелля”), земних надр, ґрунтів, клімату, рік, морів і тваринного світу 
на формування державності України, можливостей її оборони від чужоземних 
зазіхань, утримання одноцільності і порядку у державі, зовнішніх економічних і 
культурних зносин тощо.

С. Рудницький розкрив вплив окремих природно-географічних чинників 
на становлення української державності. Тому основну увагу звертав на те, як 
цей вплив проявляється у формуванні території української держави, її народу, 
зокрема його духовного і матеріального життя. Особливу увагу він звертає 
на роль природно-географічних зон – поліської, лісостепової (С. Рудницький 
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називає її луговою) і степової у процесі історичного становлення української 
державності. На думку вченого, український народ виник і сформувався у лісовій 
і лісостеповій природній зонах. “На полях і узліссях Лісової смуги та Лугової 
смуги, де хліборобство знаходило добрі умови і сполучення не було затрудненим, 
вперше згустилося українське населення й постали перші українські державні 
організми. Та найбільше значення української Лісової смуги в тому, що вона 
давала українському народові найцінніший захист протягом цілого півтисячоліття 
татарського лихоліття” (4, с. 7). В цілому, це слушна ідея1. На її підтвердження 
наведемо такі міркування.

На картосхемі, складеній за руськими літописами (5), найбільша густота 
сільського населення і міських поселень знаходиться в широтній смузі між 
Львовом і Києвом, тобто в смузі контактів лісової і лісостепової зон.

Там же знаходились головні і найстаріші міста як оборонні пункти і центри 
ремесла й торгівлі, що розміщені своєрідним ланцюгом на Поліссі і на його стику 
з Лісостепом: Холм – Любомль – Олевськ – Коростишів – Чернігів; Володимир-
[Волинський] – Луцьк – Зв’ягель – Житомир – Київ; Брест – Кобрин – Мозир. Це 
свого роду оборонний бастіон держави.

Головне місто староруської держави – її політична столиця м. Київ знаходиться 
на своєрідному перехресті найбільшої української ріки Дніпра і Полісся з 
Лісостепом і приблизно на однаковій відстані як від західного, так від східного 
кордону розселення українців.

Полісся, багате залізними болотними рудами, давало для держави метал, без 
якого не могло обійтись виробництво зброї (згадаймо хоча б “харалужні мечі” із 
“Слова о полку Ігоревім”2).

Розквіт Галицько-Волинської держави припадає на часи князя Данила, який 
прийшов з батьком Романом у Галич з волинської землі і збудував нову столицю 
м. Холм не де інде, а в поліській зоні (там він і похований).

Усі ці демо-, економіко- і політико-географічні факти і фактори служили 
основою політичного формування давньоукраїнської держави десь із VI ст. 
по Хр., а може ще й давніше3. Саме з територіальним ядром у вигляді великої 
смуги східно-західного простягання, яка обіймала Поліську і суміжну з нею з 
півдня Лісостепову зону. Ця широтність, до речі, була водночас слабким місцем 
“життєвого простору” держави: чужоземним загарбникам завжди легше відірвати 
від неї західні чи східні окраїни.

1 Останнім часом деякі вчені і публіцисти відроджують теорію “степового” походження української 
людності. Так, історик В. Мороз у статті “Етнонім Україна” (газ. “Просвіта”. 1991. Вип. 27 )) пише, 
що “фактично українець як національний тип формувався на цьому (степовому, причорноморсько-
азовському. – О. Ш.) просторі, у безнастанних наступах і відступах.

2 Село Харалуг знаходиться у Рівненській області (О. Ш.).
3 Правда, С. Рудницький стверджує, що “ліс утруднював сполучення окремих частин староукраїнської 

держави між собою й зумовлював партикуляризм і “малопростірністьполітичної думки”.
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У процесі руху української народності на південь і південний схід відбувалося 
освоєння ним нової географічної реальності – Степу. Роль степової території 
особливо важлива для формування “другої української державності”, тобто 
Запорізької Січі. Завважимо, що і корінні лісостепові землі українців перебували 
в якнайтіснішому зв’язку із Запорізькою Січчю, та й вона виникла для їх захисту і 
оборони від кочівників та Кримського ханства. Прирощення української території 
шляхом освоєння Степу і вихід на чорноморо-азовське узбережжя, на думку 
С. Рудницького, не призвело до появи “великопростірності політичної думки”.

У 1920 р. у Відні вийшла нова праця С. Рудницького “До основ українського 
націоналізму” (перевидана там само в 1923 і в 1932 рр.). Це була підсумкова, 
синтетична праця вченого з “української справи”. Синтетизм її в тому, що тут 
С. Рудницький розгорнув “природописне” (природно-географічне) розуміння 
національного питання, розкрив роль української нації у розбудові своєї держави.

У контексті розвитку націоналізму аж до наших днів можна глибше зрозуміти 
“географічну” концепцію націоналізму С. Рудницького. Він вважає, що “з 
природописно-географічного боку націоналізм – це спрямування думок, слів чи 
діл одиниці чи гурту в той напрямок, у якому йде надійний корисний розвиток 
нації, до котрої дана одиниця чи гурт належить” (2, с. 13). Поняття націоналізму 
розуміється у найтіснішому зв’язку з поняттям нації. Як зазначає С. Рудницький, 
останнє поняття буде мати неоднаковий зміст, коли його трактувати правово-
державною, соціологічною чи економічною категорією. Якщо підходити до цього 
поняття з природничої сторони, то “нація (самостійний народ) – це одна з відмін 
породи “людини” (Homo sapiens)” (2, с. 16).

Ще більш “природописним” визначенням націоналізму є таке: “Націоналізм – 
це ... стремління до утримання цієї відміни людської породи, що зветься народом, 
до здобуття її optimum існування, до запевнення її нових надійних паростків – 
відмінків” (2, с. 18–19).

Виходячи з своєї концепції нації, С. Рудницький вважає націоналізм 
обов’язковою рисою народу. “Як такий він (націоналізм. – О. Ш.) існує від 
найдавніших часів розвитку людства. Доказом цьому – “народи природи”, яких, 
звичайно, звуть “дикими народами”, хоч ця назва цілком безглузда. Вони, можна 
сказати, екстремні націоналісти-шовіністи. Їх власний народ єдині “люди” – все 
інше – це Бог знає що, в кожному разі щось нижче” (2, с. 27).

Головне ж, які практичні висновки робляться з цієї “біологічної” концепції 
нації і націоналізму. А вони, крім усього іншого, мають стосунок щодо демогра-
фічної, національної політики, зокрема кількісних і якісних сторін національного 
розвитку.

Посилаючись на дослідження антропології, С. Рудницький відзначає ряд 
вигідних рис українського народу і його окремих представників за ознаками – 
зростом, шириною грудей, плодовитістю тощо, що є результатом впливу 
біологічних факторів, у т. ч. спадковості (“одідичеиння”). “Для одиниці народу, – 
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пише вчений, – найвищим добром завжди була, є і буде органічна спадщина, 
ця суцільність тілесних і духовних одідиченених якостей, які творять його суть 
й індивідуальність серед інших одиничних чи індивідуальностей” (2, с. 58). 
Робиться істотний висновок, що “гаразд і могутність народів більше залежить від 
біологічних, ніж від економічних чинників (...). Національна біологія і біологічна 
політика повинні йти, якщо не перед національною економією й економічною 
політикою (...), то бодай в парі постолу, з різною вагою і вартістю” (2, с. 59). Звідси 
випливає, що на першому місці як теоретичного, так і практичного націоналізму 
має бути: 1) піклування по гігієнічне життя кожного представника народу (тут 
С. Рудницький дуже критично ставиться до тяги людей у міста – у ці “самовбійні 
інститути для людства”) шляхом поліпшення економічних і екологічних умов 
життя; 2) проведення доцільної демографічної політики, що включає в себе: 
а) стремління якісно вищого приросту населення (“квантитативна демополітика”); 
б) стремління до расово якнайкращого приплоду (“квалітативна демополітика”, 
“євгеніка”).

Здоровий націоналізм, “націоналізм модерного культурного народу” (2, с. 25) 
С. Рудницький протиставляє, з одного боку, “хуторянському чи – міщанському 
націоналізму (шароварництву)” і шовінізму, а з іншого – різновиддям т. зв. 
“універсалізму”. Цей перший – мілкенький націоналізм – це ніщо інше як продукт, 
з однієї сторони, чужих народів і їхніх культур, з другої сторони, – продукт різних 
універсалізмів” (2, с. 26).

Універсалізм – це ідеї, стремління і доктрини, які вважають рушієм розвитку 
людства не націю і націоналізм, а позанаціональні чинники – державність, класову 
боротьбу, релігію тощо. С. Рудницький виділяє чотири універсалізми: державно-
правовий, релігійний, капіталістичний, соціалістично-комуністичний. Всі вони 
схожі тим, що їх “доктрини спрямовані до більшої чи меншої нівеляції різниць 
поміж індивідумами, племенами, народами, расами і т. д.” (2, с. 30).

Надзвичайно суттєвим для розуміння націоналізму в цілому і українського, 
зокрема, є такі слова С. Рудницького: “всі українці повинні собі, прецінь, раз 
з’ясувати, що дійсний новітній націоналізм – це не партійна справа, зрозуміти, 
що національно повинні думати й стреміти всі українці без різниці партій – від 
анархістів і комуністів до крайніх правих. Бо навіть правдивий космополітизм, 
інтернаціоналізм без націоналізму неможливий. Майбутнє загальне об’єднання 
людства в одну одночасну громаду з природописної конечності не може ніколи 
відбуватись поза народами, а при народах, при цільнім розвитку новітнього 
націоналізму. Космополітизм (інтернаціоналізм. – О. Ш.) будуччини – це могутній 
акорд величного хору народів, у котрім кожен нарід співає свій голос” (2, с. 157).

Територію і расу С. Рудницький вважає головними основами кожного 
народу. Він доказує, що вплив цих чинників на духовне і матеріальне життя, риси 
характеру людей, історико-політичні традиції і устремління, мову і культуру не 
стільки безпосередній, скільки опосередкований. “Територія і расовість, – зазначає 
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вчений, – обумовлюють цілий, аж до останньої точки над “і”, цілий всесторонньо 
охоплений історичний розвиток народу, в якому політичні і суспільні змагання, 
мова й культура себе створили й розвинули” (2, с. 81–92).

Що стосується державно-історичної традиції, то, на думку вченого, для 
майбутньої України не потрібна ні монархія, ні буржуазна парламентська 
республіка. А форма української держави повинна бути республікансько-
демократична й опиратись на тісній федерації автономних, по суті, поодиноких 
українських земель” (2, с. 124–125) (підкреслення наше. – О. Ш.). Як бачимо, вже 
тоді поширювалась думка про необхідність і доцільність федеративно-державної 
побудови України.

Такі загалом політико-географічні та геополітичні підходи основоположника 
наукової української географії академіка Степана Рудницького до творення 
незалежної української соборної держави. Вони не втратили значення й у наш час.
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Обґрунтування основ національної                                                            
і регіональної геополітики*1

Академік Степан Рудницький своїми науковими працями розробив теоретичні 
і методологічні основи національної і регіональної політичної географії і 
геополітики. У першому випадку це були передовсім такі монографії

“Ukraine und die Grossmächte” (“Україна і велико держави”, 1918), “Чому ми 
хочемо самостійної України?”, 1915 р. та “Українська справа зі становища політичної 
географії”, 1923 р.; у другому – серія статей, присвячених геоекономічними та 
геополітичними основами створення, формування і функціонування Західно-
Української Народної республіки (Відень, 1921–1922).

Відзначимо, що до С. Рудницького жоден з українських вчених-географів, 
політологів, соціологів чи економістів, а навіть етнографів та істориків не 

* Друкується за: Шаблій О. І. Обґрунтування С. Рудницьким основ національної і реґіональної 
політичної географії та геополітики / О. І. Шаблій, О. І. Вісьтак // Педагогічна думка. – Львів, 
2008. – С. 10–15.
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досліджували проблеми національної геополітики чи політичної географії. У 
більшості випадків це були окремі висловлювання щодо геополітичного положення 
України (українського народу) стосовно країн і народів, які безпосередньо або 
посередньо межували з нашою країною. Навіть відомий вислів М. Грушевського про 
те, що Україна географічно звернена на Південь, а політично – на Захід був радше 
фундаментальною геополітичною сентенцією, ніж теоретично обґрунтованим 
постулатом. Так само як висловлювання політолога М. Міхновського про 
географічні межі України “від гір Карпатських по Кавказькі” і геополітичну 
сутність України (“одна, єдина, неподільна Україна”), а також письменника 
Є. Маланюка про віднесенення України до “південного геокультурного круга” 
та ін. Більше того, під час Першої світової війни С. Рудницький  ще й заклав 
теоретичні основи військової географії (7).

В книзі “Чому ми хочемо самостійної України?” вчений вперше всесторонньо 
і зі знанням справи розгорнув українську національно-державну ідею. Як одну із 
суттєвих сторін “української справи” українську національну ідею розробляли у 
цей період і пізніше багато дослідників. С. Рудницький опирався на думку свого 
вчителя М. Грушевського, що “без національного розвитку всякий суспільно-
політичний розвиток неможливий” (5). Учений чітко виступає як український 
самостійник, а не автономіст чи федераліст. “Для всіх українців, – писав 
С. Рудницький, – державна самостійність України повинна бути єдиною кінцевою 
метою”. 

У праці “Українська справа зі становища політичної географії” С. Рудницький 
поклав початки політико-географічному напрямку української географії і, зокрема, 
заклав основи політичної географії України. Головні риси цього напрямку:

а) процес формування і розвитку держави як політико-географічної одиниці 
великою мірою залежить від фізико- і особливо економіко- та політико-геогра-
фічного положення її території. Що стосується України, то це передовсім її 
положення над Чорним морем, проміжне розміщення між країнами Західної 
Європи, Росією і Близьким Сходом;

б) в основі формування держави повинен лежати етнічно-національний 
принцип з урахуванням культурних і політичних традицій народу-державотворця. 
Державні кордони України повинні визначатися етнічними межами українців;

в) умовами і факторами державотворення є передусім людський і природно-
географічний потенціал території її формування. Україна повністю володіє цим 
потенціалом і належить у цьому відношенні до найбагатших і найбільших  країн 
світу. Лише колоніальне становище є перешкодою її формування і розвитку як 
повноправного члена світової системи держав;

г) тип політичного устрою держави залежить від історико-географічних 
традицій народу-державотворця і особливостей суспільного ладу, який існує в час 
її виникнення. Виходячи з цього для України найбільше підходить парламентська 
демократична республіка;
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д) територіально-адміністративний поділ держави значною мірою зумов-
лений наявністю історико-етнографічних провінцій, які можуть лягти в основу її 
федеративного устрою. Для України з її історично складеними територіальними 
відмінами Галичини, Волині, Буковини, Слобожанщини, Донеччини і т. д. 
федеративний устрій можливий, але не обов’язковий, якщо розвинена широка 
автономія на усіх рівнях адміністративної ієрархії;

е) найдоцільніше з погляду суспільно-економічного устрою є держава з 
“соціальною економікою” (кажучи по-сучасному), основу чого становлять різні 
форми власності.

Одним із центральних питань у концепції української державності 
С. Рудницького є проблема національної території. Це питання висвітлене 

вченим у праці “Огляд національної території України” (1920 р., Відень). Автор 
обґрунтовує значення території і саму цю територію для державного будівництва 
суверенної України.  

“Національна територія – це головна основа нації” – таке кредо вченого. Інші 
важливі основи нації – рідна питома культура, єдині історико-політичні традиції, 
власна мова, питомі расові ознаки – все це дістає реальну силу лише у зв’язку 
з територією. Звідси висновок: якщо держава розбудовується як національно-
політичне формування, то вона мусить мати свою чітку виражену територію. 
А сама територія окреслюється  етнічними межами нації-державотворця.

С. Рудницький розуміє, що кардинальним питанням є проблема границь 
етнічної території. “Справа меж суцільної української території, – наголошує 
він, – це справа не тільки політично але й науково важлива”. Учений обґрунтовує 
фундаментальні принципи побудови держави – цієї первинної клітини, початкового 
пункту відліку у політичній структурі людської цивілізації. Наука висунула три 
таких принципи: “єдинодержавний”, класовий і національний.

“Єдинодержавний” принцип реалізується в т. зв. “мозаїкових” країнах – старій 
(королівській) Польщі, Австро-Угорщині, Російській імперії та ін. Аналізуючи 
історичну політичну географію цих держав, С. Рудницький приходить до висновку, 
що “… мозаїкові держави, що обіймають кілька народів, нездатні до життя” (5), 
“… держави національно мішані не можуть існувати…”, бо всі вони так чи інакше 
є результатом загарбання одних народів іншими і в них рано чи пізно виникають 
відцентрові сили.

Класовий принцип побудови держави, який висунутий марксистами і реалі-
зувався в той час у совєтській Росії, теж безперспективний, бо він суперечить 
загальновизнаному положенню про право націй на самовизначення.

Саме тому, щоб це природне право не було свого роду абстракцією, а наповни-
лося живим змістом, визначальним у державобудівництві має бути національний 
принцип. 

С. Рудницький обґрунтує перший для української справи постулат: “українська 
справа – це проблема нової великої національної держави в Європі”, а “позитивна 
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розв’язка українського питання, тобто утворення української національної 
держави в етнографічних границях означає розв’язання останнього великого 
національного питання в Європі”.

Другим політико-географічним постулатом праці С. Рудницького є положення, 
що “простір краю і його природа (територія. – О. Ш., О. В.) – це одна з основ 
держави. Іншу основу становить ця частина людства, яка формує державу в 
соціологічному чи правничо-державному значенні. Як ці два елементи – територія 
і населення зростаються в один, більш чи менш одноцільний організм-державу – 
це і є головним питанням усієї політичної географії”.

Важливим було і визначення політико-географічного положення країни – це 
її просторове відношення до інших держав, особливо сусідів першого і другого 
порядків, військових блоків, зон миру і нейтралітету, вогнищ війни, потенціальних 
союзників і противників тощо. 

Політико-географічне положення країни – це водночас і просторове  відно-
шення до природних об’єктів, процесів, факторів, які впливали, впливають 
чи можуть мати вплив на її зародження і розвиток, на її політику, державно-
політичний устрій і т. д. 

Питання географічного положення, границь, сусідів – це різні аспекти проб-
леми території держави. Всі вони характеризують передовсім такі сторони 
держави, як її зовнішні відношення, зокрема зовнішні відношення території 
країни, що мають політичний зміст.

Визначальним у політико-географічним положенні України С. Рудницький 
вважає її відношення до головних шляхів світової торгівлі і шляхів політичної 
експансії великих держав. Іншими словами, для української держави важливе 
не лише сусідське чи регіональне, але й глобальне положення. Зокрема, для 
сусідського положення – це межування з Польщею і Росією, для регіонального – 
знаходження України на південному сході Європи, для глобального положення – 
поблизу тім’я (“черену”) антропологічного центру світу – стику Європи, Азії і 
Африки.

Для С. Рудницького у політично-географічному положенні України особливо 
важливий його “близькосхідний аспект (“Україна являє собою одну з найваж-
ливіших “ключових точок” цілого Близького Сходу”!), положення в “північному 
запіллі Чорного моря, чим визначається найкоротший шлях для експансії великих 
держав Європи в одних випадках на Балкани, в інших – на Закавказзя, Персію 
(Іран), Месопотамію, Азію.

Велика частка істини в цих думках вченого є, особливо, якщо дивитися на 
геополітичне положення як історичну категорію у регіональному (Євразійському) 
масштабі.

“Географічне положення, – пише С. Рудницький, – поклало Україну на 
найдальший південний схід Європи в безпосереднє сусідство зі степами й 
пустинями Середньої й посереднє (Кавказ, Чорне море) – з Передньою Азією”. У 
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зв’язку з цим її політико-географічне положення визначається як окраїнне з усіма 
наслідками, які з цього випливають. “Вплив центрально-азіатського сусідства на 
історичний рух був поміж усіма політико-географічними впливами для території й 
народу України безумовно найсильніший. Від самих початків його історії тяжить 
цей вплив неначе змора на українськім народі, немов опир п’є азіатський кочовий 
світ цілі століття його живу кров” (5),

Очевидно, в історико-географічному плані державність України у значній 
мірі визначалася близькістю експансивних сусідів – Польщі і Росії і їх взаємною 
боротьбою за вихід на Чорне море (згадаймо афоризми: “од можа до можа” чи 
“выход у теплым морям”).

Це добре розумів і С. Рудницький. Він нагадує, що “політика польської 
держави й суспільства супроти українців була, є й буде завжди по суті безоглядною 
у формі рафінованою політикою заглади”. Проте вчений вважає, що у найвищім 
власнім інтересі Польщі (й Європейського миру) є те, щоб Польща була “тільки 
національною державою”, а найсильнішою підпорою цієї держави може бути 
українська національна держава. 

У протилежному випадку “поміж великою Польщею, яка панувала б над 
Галичиною, Холмщиною, Підляшшям, Поліссям, Волинню, Київщиною, 
Поділлям, Білою Руссю й відбудованою Росією, мирне співжиття ніколи не 
буде можливе”. І тут С. Рудницький як у воду дивився, коли висловив думку, 
що “… великопольська держава творить найкращий поміст до створення 
у майбутньому німецько-російського союзу”. Або: “російсько-німецький 
континентальний блок є […] справою недалекого майбутнього”. Чи не правда: за 
двадцять років до підписання пакту Молотова-Рібентропа геополітичний аналіз 
українського вченого передбачив принципово таку можливість.

Сусідство України з Росією має “з погляду на нинішні (початок двадцятих 
років. – О. Ш., О. В.) відносини – пише С. Рудницький, – … величезне політико-
географічне значення” (7).

Автор детально аналізує це сусідство. До його думок слід прислухатися і 
тепер, коли йде становлення нової української державності. Вони наступні.

“Сусідство з Московщиною є по татарськім сусідстві найважливішим полі-
тико-географічним елементом в історії України” (5). С. Рудницький робить 
висновок, що “політико-географічний вплив Московщини був для України завжди 
фатальним” (7), бо “для Московщини … було посідання України без ніякого 
сумніву питанням життя, головним чином від часу, коли вона перемінилася в 
новітню російську державу. Тільки панування над Україною відчинило Росії дорогу 
до Чорного моря, Балкан, Царгороду, тільки тривке посідання України давало 
спромогу думати про здійснення давніх мрій – перейняти спадщину візантійських 
кесарів. Українська держава, нехай би й автономна, напівзалежна мусила бути 
поважною перепоною для експансивної політики Росії на Півдні і Південному 
Заході. Ось де причина екстермінаційної політики московської держави супроти 
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українців. Вона не обмежилася політичним полем, а розширилася на культурне. 
Там вона повернулася перед усього проти української мови й культури. Політична 
й культурна війна московства  з українством загострилася саме в останніх часах, 
коли за розвитком велетенських природних багатств України, панування над нею 
стало для Росії важним життєвим питанням” (7).

Отже, С. Рудницький бачить два аспекти невигідності геополітичного 
положення України по відношенню до Росії: стремління останньої на Близький 
Схід та Балкани, а також самі природні багатства України. З цього автор робить 
висновок, “… що ядро всього орієнтального питання головним чином у XIX ст. 
знаходиться на Україні”. І що “… політико-географічне значення України для 
Росії полягає в тому, що Україна є великим, людним і багатим краєм на південній 
границі імперії. Природні границі Кавказу, Чорного моря, Карпат необхідні для 
будь-якої держави, що хоче панувати над цілим Сходом Европи, може дати лише 
володіння Україною”.

Навіть на початку 20-х років “нововибудована Російська імперія”, тобто уже 
Російська соціалістична радянська республіка пануючи над Україною, ніколи не 
перестане, як стверджує С. Рудницький, стреміти до океанського побережжя на 
Півдні. Таким чином, вигідне природно-географічне положення залишається і в 
новому часі в умовах імперіалістичного сусідства старим лихом.

На основі цього можна зробити такий геополітичний висновок: формування 
та розвиток самостійної України рятує від імперіалістичної експансії північної 
наддержави низку незалежних країн на стику Європи, Азії та Африки, стає 
фактором стратегічної стабілізації у міжконтинентальному масштабі. Навіть, – 
як каже С. Рудницький, – утворення російської федеративної держави, або ще 
краще – східно-європейського спілки держав було б для світового миру багато 
вигідніше, як відбудування російської одноцільної держави” (7). Та навіть цього, 
на диво, не сталося.

С. Рудницький пішов далі. Він розумів, що панування над Україною дає 
російській світовій державі безпосереднє сусідство зі Середньою Єропою, де на 
розвалинах Австро-Угорщини і частково самої Російської імперії утворились малі 
і середні держави. Їх природна боязнь російського, а на Україні – ще й польського 
імперіалізму є геополітичною основою створення т. зв. “балтійсько-понтійської 
федерації” в складі Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Білорусії та України. 
Така федерація, на думку С. Рудницького, стала б бар’єром проти російського 
експансіонізму у Середній і навіть Західній Європі.

Нині, коли на розвалинах СРСР виникли самостійні держави Прибалтії – 
Естонія, Латвія, Литва, а також Білорусь і Україна, слід приглянутися до думки 
С. Рудницького. Звичайно, йдеться не про міждержавне політичне утворення, а лише 
про економічний союз цих країн, їх “спільний економічний балтійсько-понтійський 
простір”. І зовсім не на противагу суверенній Росії чи Польщі. Більше того, з’явились 
думки про входження Польщі в такий союз і створення т. зв. Міжмор’я.
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Не оминає С. Рудницький і аналізу політико-географічного відношення до 
України її посередніх сусідів, тобто сусідів другого, третього і т. д. порядків, 
навіть Сполучених Штатів Америки і Канади. Таким чином, по суті було 
вперше обґрунтовано глобальне геополітичного бачення “української справи”, 
прагнення українського народу до державної самостійності. Вільна, незалежна і 
демократична Україна – це не лише внутрішня справа українського народу, але й 
суттєва умова світового миру і безпеки народів, прогресу людської цивілізації. Це 
осиковий кіл у могилу останньої імперії кінця XX століття.

Важливі власне геополітичні проблеми вирішував С. Рудницький,  перебу-
ваючи у Відні (1914–1921 рр.) і співпрацюючи з товариством “Osteuropa”. У цей 
час виходять його важливі праці німецькою та англійськими мовами: “Östliche 
Kriegschauplatz” (1915), “Ukraine. Land und Volk” (1916), “Politische Geographiе der 
Ukraine” (1916) та ін. Низка питань стосуються, як національної так і регіональної 
геополітики. Саме тоді він:

1) науково обґрунтував, що Україна – це країна з географічного боку окре-
мішня від Польщі й Росії й що має територію, придатну для створення самостійної 
великої держави;

2) науково обґрунтував, що українці – це народ, відмінний від поляків і 
росіян, який дозрів для утворення власної національної держави;

3) розробляв етнографічні політичні карти східного театру війни й Східної 
Європи загалом;

4) опрацював етнографічну статистику Галичини, Буковини й Закарпаття і 
склав на цій підставі нову велику етнографічну карту української національної 
території в Австро-Угорщині, щоб приєднання Osteurop’и до українських 
політичних планів;

5) науково розробив концепцію поділу Галичини на українську Галичину й 
польську Краківщину;

6) розробив концепцію коронного краю при Австро-Угорщині у трьох 
варіантах: великому, середньому, малому з метою приєднати для цієї ідеї вчені 
круги;

7) обґрунтував приналежність до України Холмщини, Підляшшя, Волині, 
Полісся;

8) обґрунтував Галицько-Володимирську державність і поширив серед 
Osteurop’и думку необхідності утворення такої держави;

9) науковими аргументами розбивав претензії Польщі на західноукраїнські 
землі;

10) весною 1917 спеціально для офіційних німецьких кругів й Osteurop’и  
обґрунтував необхідність самостійної великоукраїнської державності, що вима-
гало з боку Німеччини відповідних зусиль допомогти Центральній Раді відірвати 
Україну від Росії;

11) науково опрацював геоекономічні умови великої України;
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12) розробив наукову концепцію “Балтійсько-Понтійської федерації”;
13) науково обґрунтував самостійність Галицької (Західноукраїнської) держав-

ності в етнографічному, історичному, географічному та економічному аспектах;
14) обґрунтував новітні аспекти українського націоналізму та ін.
Такий далеко не повний перелік напрацювань С. Рудницького як ученого-

геополітика європейського покрою. Після поразки національно-визвольних 
змагань у їх військовій формі С. Рудницький у 1921–1923 рр. пише низку 
геополітичних статей, у яких аналізує причини і наслідки цих процесів. Зокрема, 
це серія публікацій у газеті “Український прапор”, що виходила у Відні на початку 
20-х років XX ст.: “Галичина і Соборна Україна”. “Економічні основи Галицької 
державності”, “Польсько-чеське зближення і галицька справа” та ін, у яких учений-
геополітик  розглядає проблему державної самостійності Галичини у контексті 
становлення соборності Української держави. Соборність України С. Рудницької 
повертає з площини стратегічної у тактичну. Виконуючи ретроспективний 
аналіз процесів державотворення 1917–1920 рр., він дивиться у перспективу. 
Аналіз негативного досвіду – це вже нагромадження позитивного. 

Незважаючи на всі розчарування, С. Рудницький заявляє: “Ми не тільки 
повинні, але й мусимо бути соборниками! Та до цеї соборности мусимо йти 
розумними шляхами, але не загальниками, що не в пору вжиті, приносять величезні 
шкоди… Не це принесе користь Соборній Україні, що будемо голосно про неї 
говорити, а це, що будемо потихоньки та доцільно й основно для неї робити” (9). 
І далі: “Дорога до Соборної України йде етапами. Тепер (тобто з 1921 р. – О. Ш., 
О. В.) актуальним етапом є утворення самостійної невтральної Галицькоукраїнської 
Держави” (9).

З чим пов’язана така зміна тактичних установок С. Рудницького? 
По-перше, вже у 1921 р. було ясно, що большовики міцно вкоренилися на сході 

України і що УНР остаточно загинула. Еміграційний уряд Симона Петлюри, що 
перебував спочатку у Польщі (Тарнув, Варшава), а потім у Парижі, вже нездатний 
був змінити ситуацію.

По-друге, і це головне, С. Рудницький як радник президента ЗУНР Євгена 
Петрушевича з політико- й економіко-географічних питань зрозумів, що у період 
1917–1920 рр. Україна політично ще не дозріла до створення соборної держави. 
Причини крились не лише у слабій політичній структуризації українського 
суспільства, недостатньому розвиткові національно-визвольної боротьби чи 
модній на той час “соціалістичній дурійці”.

Роблячи аналіз недавніх  державотворчих процесів, С. Рудницький приходить 
до таких висновків:

1) стратегічна помилка  галицьких сил, які у листопаді 1918 р. перебували 
на Східній Україні (це, зокрема, січові стрільці Євгена Коновальця), полягала 
в тому, що вони не прийшли на допомогу ЗУНР, яка втратила під польським 
напором Львів – столицю Галичини. “Втрата Львова в падолисті 1918 р., – пише 
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С. Рудницький, – була головною причиною воєнної невдачі ЗУНР в літі 1919 р. й  
її упадку”;

2) хибою було прискорення об’єднання ЗУНР з УНР 22 січня 1919 р., коли 
ЗУНР перестала існувати як держава і перетворилась в область УНР, а не в 
автономний елемент федерації. Учений зазначає, що “нерозважено зразу злучивши 
справу австрійської спадщини зі справами Східної Європи, дали ми неабиякий 
твердий горіх гризти великим державам і неабиякий козир в руки … Польщі” (9). 

З цього випливає, що всьому українству треба було тоді, тобто у 1921 р., 
зосередити сили для розбудови Західноукраїнської (Українсько-Галицької) дер-
жави як плацдарму для побудови соборної України.

Виходячи з цього, а також з реальної ситуації, що склалася, нейтральна Гали-
цько-Українська держава має стати тим “… клаптиком рідної території, доконче 
потрібним для переведення в практику ідеї Соборної України … Справа Галичини 
… багато простіша і менша, як справа Великої, не то Соборної України” (9).

Таким чином, внесок академіка С. Рудницького у розвиток національної і 
реґіональної політичної географії та геополітики надзвичайно великий. Його 
дослідження лише починається.
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Професор Валентин Садовський

Життєпис ученого*1

Валентин Садовський народився 27 серпня 1886 р. у с. Пліщин Шепетівського 
району Хмельницької області у сім’ї священика. Закінчив Острозьку гімназію 
(1904). Учився на правничому факультеті у Київському університеті ім. Св Воло-
димира (1904–1909), а також на економічному відділенні Санкт-Петербурзького 
політехнічного інституту(1902–1912).

У 1905–1920 рр. брав активну участь у соціа-
льному і національно-визвольному русі (член 
Революційної української партії, Української 
соціал-демократичної робітничої партії, член 
редколегії партійних друкованих органів, 
учасник законотворчого процесу Центральної 
Ради, генеральний Секретар Уряду із судових 
справ, Міністр праці за Директорії тощо). У 
1920р . еміґрує (спочатку з урядом С. Петлюри) 
до Тарнова у Польщі, потім у 1922–1925 рр. – до 
Львова, а з 1925 р. – у Чехо-Словаччину, м. Подєб-
ради. В Подєбрадах стає доцентом, а з 1933 р. – 
професором Української Господарської Академії 
(УГА). Очолює кафедри соціальної політики 
та економічної географії. З 1945 р. працює в 
Українському Вільному університеті у Празі. 
Арештований СМЕРШ у травні 1945 р. Засуджений у 1946 р. (десять літ трудово-
виправних таборів). Помер 24 листопада 1947 р. у Лук’янівській тюрмі м. Києва. 
Реабілітований 27 липня 1993 р.

В. Садовський зробив вагомий внесок у національну економічну, соціальну та 
політологічну науку, демографічну та економічну географію. Проф. В. Садовського 
можна вважати фундатором модерної економічної географії, зокрема її еконо-
мічного напрямку.

Учений один із перших видав у 1919 р. і 1920 р. книгу “Нарис економічної 
географії України”. До економіко-географічних праць належать його навчальні 
посібники (курси лекцій) “Світове господарство” (1933) та “Нарис економіки 
українських земель” (1935), у яких він визначив місце географії у системі наук 
(географічної та економічної), її предмет і завдання, обгрунтував чинники 

* Друкується за: Професор Валентин Садовський / Новітня українська суспільна географія. 
Хрестоматія / Упор. та автор біографічних статей проф. О. Шаблій. – Львів : Видавн. центр ЛНУ 
ім. Івана Франка, 2007. – С. 480–482.
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розвитку і розміщення виробництва на українській національній території, 
здійснив економічне районування України.

Головна заслуга В. Садовського перед економічною географією полягає у 
теоретичному обгрунтуванні категорій економічного району, узагальненні підходів 
і схем до економічного районування України, чіткому формулюванні взаємодії 
категорій району – національного комплексу (народного господарства) і світового 
господарства. Його дефініція економічного району (1932 р.) не втратила свого 
значення і сьогодні: “Під економічним районом треба розуміти певну відмежовану 
територію, на якій господарське життя в цілому чи група господарських явищ 
зв’язана певною закономірністю” (“Світове господарство”. – Подєбради, 1932–
1933. – с. 11).

Найважливіші думки щодо сутності категорії економічного регіону В. Садов-
ський виклав у працях “До поняття економічного району” (1927) та “Районізація 
України” (1931). Конкретні проблеми економічної географії підсовєтської України 
розглянуто у працях: “Шляхи розвитку народного господарства” (1928), “Розвиток 
економічної думки в Україні” (1928), “Становище народного господарства в 
совєтській Україні” (1928), “Проблема індустріалізації в народному господарстві 
УССР”(1929), “П’ятирічка і народногосподарські інтереси України” (1931) та ін. 
Так само сприяли розвитку демо- і соціальної географії праці “Північно-Західна 
Україна у світлі статистики” (1924), “Людність західноукраїнських земель по 
польському перепису 30 вересня 1921 року” (1927), “Огляд літератури про 
українську демографію” (1931), “Українці поза межами УССР на основі перепису 
1926 р.” (1931), “Праця в УРСР” (1932) та ряд інших .

В. Садовський написав ряд статей до “Української Загальної Енциклопедії” 
(Львів–Станиславів–Коломия, 1930–1935) та підготував ряд карт до “Атлясу 
України і сумежних країв” за редакцією В. Кубійовича (1937).

Найголовніші наукові праці В. Садовського*1
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Внесок в економічну географію*1

При всій різноманітності наукових зацікавлень В. Садовський був, передусім, 
визначним українським економістом. Він здобув фах економіста, працював 
деякий час міністром пpaцi в уряді Директорії, більшість його наукових пpaць і 
доповідей за змістом є економічними. Стосуються вони історії економічної думки 
(“Розвиток економічної думки на Україні”, 1928; “Олександр Русов як дослідник 
господарського життя України”, 1938; “Господарські погляди українського 
поміщика в першій половині ХІХ віку”, 1929), аналізу економічних пpoцeciв в 
совєтській Україні (“Становище народного господарства на совітській Україні”. 
1929; “Совєтський демпінг”, 1931 (?); “Проблеми індустріалізації в народному 
господарстві УССР”, 1929; “П’ятилітка і народногосподарські інтереси України”. 
1931 та ін.). В цьому руслі знаходяться дві монографії, присвячені проблемам 
робочої сили і пpaцi в господарстві України (“Праця в УССР”, 1932; “Робоча 
сила в сільському господарстві України”, 1935). Статті в часописах, газетах і в 
“Українській Загальній Енциклопедії” стосовно економіки окремих регіонів 
України чи нашої країни в цілому можна віднести одночасно і до сфери економічної 
географії. 

Працюючи професором УГА, В. Садовський перебував одночасно у складі 
Українського наукового інституту у Варшаві. Тут він був членом Колегії інституту 
разом з його Головою проф. С. Лотоuьким, Секретарем – проф. Р. Смаль-
Стоцьким, проф. Б. Лепким; був керівником кафедри економічних наук, керував 
“Економічним семінаром”. Цей семінар збирав велике коло фахівців і заці-
кавлених, мав строгу процедуру доповідей (резюме керівника семінару, завчасне 
розсилання тез доповідей, аналіз нової економічної літератури тощо). За п’ять 
років (1930–1935 рр.) відбулося 30 засідань. Саме тут В. Садовський зробив 
доповідь “Совєтський демпінг”. 

Перебуваючи наїздами у Варшаві, Садовський читав публічні лекції на 
економічні теми. Серед них слід назвати такі: “Україна в п’ятилітньому плані 
СРСР”, “Національний і соціальний склад промислового робітництва УССР”, 
“Господарські підсумки совєтської колоніальної політики”, “Зміни в українському 
народному господарстві за часів другої п’ятилітки” та ін. Ці назви говорять самі 
за себе, але вони свідчать і про те. що вчений постійно тримав пальці на пульсі 
українського економічного життя і його погляди постійно були звернені на 
Україну, яка тоді була під гнітом радянської імперії. 

Центральними серед проблем України, які досліджував В. Садовський, були, 
на наш погляд, економічні проблеми індустріалізації господарства і використання 

* Друкується за: Шаблій О. І. Видатний український економіст і економіко-географ Валентин 
Садовський / О. І. Шаблій // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний 
часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – Вип. 6 (2). – С. 24–28. 
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робочої сили. Першій з них він присвятив. як вже згадувалось, велику публікацію 
“Проблема індустріалізації в народному господарстві УССР” (1929). 

Відомо, що курс на індустріалізацію СРСР, складовою частиною якого була 
УССР, розроблений на ХІV з’їзді ВКП(б) у 1925 р. Сама ж індустріалізація є 
надзвичайно складним, багатоаспектним економічним, соціальним, технічним, 
правовим і т. д. процесом, який охоплює прямо і посередньо усі сторони 
життєдіяльності суспільства. Зауважимо, що негативні наслідки радянської 
індустріалізації ми гостро відчуваємо і в наш час. Зокрема, спотворена структура 
виробництва (різка перевага виробництв групи “А”, недостатній розвиток легкої, 
промисловості. висока питома вага видобувних – капіталоємких галузей і т. п.), 
однобока сировинно-аграрна спеціалізація України у всесоюзному масштабі стали 
тепер фактором економічної кризи. великою перепоною у динамічному розвитку 
нашої самостійної держави. 

В. Садовський на великому фактичному матеріалі розкриває соціально-
економічні та власне економічні аспекти індустріалізації УССР. Він приходить 
до висновку, що “можливості для поширення і розвитку індустріалізації при 
сучасних умовах (кінець 20-х років. – О. Ш.) для народного господарства УССР 
є дуже обмежені. Незначність і обмеженість теперішніх осягнень у цій галузі 
йде поруч з дуже незначними перспективами в майбутньому”1 (14, c. 139). З чого 
робить вчений такий висновок? 

Передусім він аналізує мету, засоби і сам процес індустріалізації в УССР, її 
вихідну базу. 

Відповідно до настанов ВКП(б) і радянського уряду Україні відводилась роль, 
у першу чергу, виробника кам’яного вугілля (Донбас), продукції чорної металургії 
(Придніпров’я, Донбас) і галузей важкого (для вугільної та металургійної 
промисловості) машинобудування. Тобто галузей надзвичайно капіталомістких, 
що відносяться до блоку виробництв засобів виробництва. Водночас галузі легкої 
індустрії, насамперед, текстильної і шкіряно-взуттєвої промисловості, мали б 
головно зосереджуватись поза Україною (російське Нечорнозем’я). А географічне 
положення України (межування з ворожими на той час Польщею та Румунією) не 
дозволяли з погляду директивних чинників розвивати індустрію у правобережній. 
традиційно українській її частині. Такі перекоси структурного і геопросторового 
порядку мали далекосяжні цілі і призвели до сучасної дуже невдалої територіальної 
організації виробництва. 

В. Садовський дає досить змістовний аналіз вихідної бази індустріалізації – 
основного капіталу (наявних засобів, ступеня їх амортизації). шляхів організації 
нових інвестицій. Він стверджує, що інвентаризація основних засобів, тобто 
вихідної бази індустріалізації, є неточною (завищення вартості основних фондів і 

1 Садовський В. Проблеми індустріалізації в народному господарстві УССР / В. Садовський // 
Записки Української Господарської Академії. – Подєбради, 1929. – Т. 2. – Вип. 1. – С. 117–141.
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амортизаційних відрахувань на 40 %). А фізичне і моральне зношення основного 
капіталу тягне за собою як наслідок різке зниження ефективності нових 
капіталовкладень, збільшує видатки на поточний ремонт, здорожує собівартість 
виробництва і загалом зменшує його ефективність. 

Це ще раз підтвердив В. Садовський у статті “П’ятилітка і народногосподарські 
інтереси України”. Але тут головна увага звернена на взаємовідносини союзних 
республік і загальносоюзних органів в контексті реалізації першої п’ятирічки. 
Відомо, що ряд українських вчених, державних діячів, фінансистів і плановиків 
(Волобуєв, Гринько, Гуревич та ін.) не прийняли принципових основ індустріалізації 
(переважний розвиток важкої індустрії), переміщення промислового виробниц-
тва на Схід та ін.) і виступили проти індустріалізації інших регіонів Союзу ССР за 
рахунок коштів, нагромаджених в Україні. В. Садовський посилює аргументацію 
на користь “української схеми” для загальносоюзного планування, яка передбачає 
велику самостійність розвитку республік з урахуванням історико-географічних 
особливостей формування їх національних комплексів. Зокрема, він обґрунтував 
необхідність індустріалізації Правобережжя, розвитку сільського господарства у 
промислових районах Донбасу і Подніпров’я, створення українського робітничого 
класу, формування якого до революції і після неї здійснювалось великою мірою 
шляхом імміграції чужоземного етнічного матеріалу. 

До аналізованих праць змістовно прилягає обширна стаття вченого “з підсумків 
колонізаційної політики в СРСР” (1936 р.), у якій йдеться про господарське 
освоєння східних і північних регіонів СРСР, що здійснювалось за рахунок 
європейської частини Союзу РСР і особливо України. В. Садовський підкреслює, 
що радянська політика стосовно східних регіонів “... продовжує і розвиває ту 
лінію, яка була зазначена за часів імперської Росії. Схема заходів, що її намітили 
совітські чинники в обсягу колоніальної політики, в своїх основах виявлена була 
вже в окремих заходах царського уряду. зазначена була в програмових концепціях 
діячів старого режиму”1. Однак методи реалізації цієї політики радянським урядом 
у незначній мірі сприяли досягненню її мети. Не маючи достатніх коштів, уряд 
концентрував капіталовкладення у небагатьох точках на великих промислових 
підприємствах в надії на швидкий господарський ефект. Садовський пише: “…увага 
звернена не на залізнодорожне будівництво, не на заходи, що сприяли б загальному 
упромисловленню відсталих районів, а на переведення “індустріалізації” – в тому 
значінні, яке надають цьому термінові совітські чинники – створення гігантичних 
промислових закладів у галузях важкої промисловости в окремих пунктах відсталих 
районів, цим самим сподівались осягнути від інвестицій швидкий господарський 
приріст, який при загальній бідності совітської влади мав першорядне значіння; з 

1 Садовський В. З підсумків кольонізаційної політики в СССР / В. Садовський // Працi Українського 
наукового інституту. Серія економічна. – Т. 32. – Кн. 8; Сучасні проблеми економіки України. – 
Варшава, 1936. – Т. 2. – С. 5–24.
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другого боку цим осягався і другий наслідок – творилися ті галузі промисловості, 
на яких базується військове значіння кожної держави”1.

Зрозуміло, що і тут важливим джерелом одержання коштів для індустріалізації 
було сільське господарство, яке колективізувалось, особливо в Україні. “Оскільки 
бо ця політика в мінімальному ступні спричинюється до розвитку продуктивних сил 
районів СССР, що лежать за Уралом, є вона водночас одним із поважних чинників, 
які ведуть до підриву витворчих сил європейських окраїн СССР, передовсім 
УССР”2 (28, с. 24). Таким чином, автор розкриває не лише економічний, але й 
географічний і навіть національний механізм радянської індустріалізації СРСР, 
показує її мінімальні суспільні наслідки, а то й руйнівну силу стосовно сільського 
господарства і селянства, насильницький характер. В. Садовський наголошує, що 
зосередження всієї колонізаційної справи у руках держави і усунення приватної 
ініціативи призводить до здійснення колонізації шляхом примусової праці. 

Саме праця як економічна категорія, зміна її характеру в радянських умовах, 
стала одним з важливих предметів дослідження В. Садовського у 30-х роках. 
Цьому питанню він присвятив дві монографії: “Праця в УССР” (1933 р.) та 
“Робоча сила в сільському господарстві України” (1935 р.). 

Проблема праці – центральна в економічній науці. В. Садовський досліджує. 
передусім, її в народногосподарському контексті, у найтіснішому зв’язку з 
умовами і особливостями розвитку окремо промислового і сільськогосподарського 
виробництва. Специфіка дослідження вченого полягає в тому, що він розглядає 
названу проблему у правовому полі трудового законодавства. Цим його дослі-
дження корисно відрізняється від наукових пошуків багатьох учених, Особлива 
увага звернена на проблеми організації праці. 

Оцінюючи названі монографії, відомий український вчений-економіст із 
діаспори проф. Богдан Винар писав: “Ґрунтовна праця В. Садовського “Робоча 
сила в сільському господарстві України” подає історичний перегляд цього 
питання з кінця 19 століття по 1928 рік. Тут з’ясовані стихійний колонізаційний 
рух українського селянства і роля військових поселень. Автор докладно 
обговорює становище сільськогосподарських робітників за радянської влади, 
при чому він використав дані з перепису населення 1926 року. Автор інформує 
також про стосовне радянське законодавство, пересічну заробітну платню, умови 
праці тощо”. 

Більш універсальний характер має праця В. Садовського “Праця в УССР”, 
яка до речі є першою науковою спробою висвітлити становище українського 
робітництва напередодні війни (Першої світової. – О. Ш.) і під час революції, 
узгляднивши при цьому господарський розвиток України і політику царського 
уряду. Багатий матеріал історичного характеру уможливив авторові зробити 

1 Садовський В. З підсумків кольонізаційної політики в СССР... – С. 23.
2 Там само.
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докладний аналіз радянської робітничої політики на Україні. Таким чином, більша 
частина праці присвячена оцінці цієї політики, причому наведено цікаві матеріали 
про питання безробіття, як також скоментовано основні настанови радянського 
законодавства щодо соціального забезпечення і з’ясовано географічне розміщення 
робітничих кадрів. Окреме зацікавлення викликає розділ, де говориться про 
наслідки русифікаційної політики радянського уряду. Розділи про потреби 
робітництва після війни і про шлях ліквідації радянської політики праці має 
досить виразний політично-програмовий характер1.

Не будемо тут детально розглядати науковий внесок В. Садовського в 
дослідження проблеми праці у господарстві України. Це справа окремої розвідки. 
Відзначимо лише коло питань, яким велику увагу присвятив учений у книзі 
“Праця в УССР”. У першому розділі розкрито процеси формування промислового 
робітництва України перед І-ою світовою війною: обмеженість потенційних кадрів 
робітництва, створених попереднім економічним розвитком (нестача робітників і 
висока частка кадрів змінного складу), зв’язок робітників із землею і запізнілість 
формування робітничого класу, склад робітництва (за галузями, віком, статтю, 
національністю), робітниче законодавство, соціальне положення робітників, їх 
ідейне і культурне життя, зміни під час війни. Другий розділ охоплює проблеми 
робітництва і шляхи їх розв’язання після Першої світової війни: необхідність 
пристосування програми робітничої політики до конкретних умов української 
господарської дійсності, проблеми постійних кадрів і заміна ними прибулих 
кадрів, організаційні і соціальні проблеми (кваліфікація кадрів робітництва, 
гігієна і охорона праці, праця жінок і підлітків, соціальне забезпечення, зарплата, 
колективні договори тощо). У третьому розділі автор розглядав радянську 
політику праці і її наслідки: законодавчі акти, правове становище робітництва, в 
т. ч. робітничих організацій, безробіття, охорону праці, соціальне забезпечення. 
житлові умови і бюджет робітництва, аграрну політику і промислове робітництво, 
наслідки радянської політики у формуванні українського робітництва. Аналіз 
радянської політики дав змогу В. Садовському зробити такий фатальний 
висновок: “... дотеперішній етап совітської робітничої політики, який так нагадує 
кріпосницький режим, є наочним доказом повного краху концепцій совітської 
політики в робітничій справі”2. 

Нарешті, у четвертому розділі розглядаються шляхи усунення радянської 
політики праці. Це – перехід від системи планування до системи регулювання 
(як це звучить по-сучасному), створення нових регулюючих норм на основі 
принципів західноєвропейського робітничого законодавства. В. Садовський на-
мічає завдання перехідного (від совітської до європейської системи) періоду. 

1 Винар Б. Матеріали до історії економічних дослідів на еміґрації (1919–1964) / Б. Винар. – Мюнхен; 
Нью-Йорк, 1965. – С. 59

2 Садовський В. Праця в УССР / В. Садовський // Праці Укр. Наук. ін-ту. Сер. Екон. – Т. 7. – Кн. 2. – 
Варшава, 1932. – С. 136.
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Він підкреслює, що “історична неминучість ліквідації господарської совітської 
системи не потребує доказів (вона непродуктивна і деструктивна. – О. Ш.) [...]. 
Ліквідація совітської господарської системи мусить кінець-кінців привести до 
відновлення того господарського устрою, який у своїх основних рисах подібний 
буде до господарського устрою решти культурного світа. Ліквідація совітської 
господарської, системи, очевидно, мусить привести до ліквідації совітської 
політики в обсягу праці”1. На жаль, вчений який пророче передбачив згубні 
наслідки радянської економічної системи, не дожив до часу, коли вона справді 
відходить у минуле. 

Закінчуючи короткий огляд праць В. Садовського у ділянці економічної 
науки, зауважимо, що його позиція. як вченого. була конструктивною: він не 
тільки пояснював економічні процеси в житті УРСР, не лише обґрунтував 
згубність більшовицьких експериментів на українській землі (індустріалізація, 
колективізація сільського господарства тощо), але й розкрив головні шляхи 
перспективного розвитку України як самостійної держави у контексті європейської 
і світової співдружності. Неопублікованими залишились його праці “Безробіття 
в УССР” (доповідь на ІІ Українському науковому з’їзді в Празі у 1932 р.) та 
монографія “Перспективи господарського будівництва на Україні” (1939 р.). Їх та 
інші праці слід би віднайти та надрукувати окремим томом. 

Значний внесок зробив В. Садовський в економічну географію. Вже у 1919 р. 
з’явилась його книга “Нарис економічної географії України”. Але головний його 
доробок – у теорії, методології і прикладних аспектах економічної географії (ЕГ). 
Вони стосуються, передусім, трактування змісту цієї науки, її завдань і структури, 
об’єкта і предмета дослідження, поняття економічного району та чинників 
територіальної організації господарства країни чи світу в цілому. 

В. Садовський трактує ЕГ в двох іпостасях. Передусім, як складову частину 
антропогеографії, отже науку географічну, яка вивчає “явища господарського 
життя в їх географічному поширенні”, з іншого боку, на його думку, ЕГ розвинулась 
із суто практичних економічних потреб, тому вона є логічним продовженням 
більш ранньої комерційної (торгової) географії. Отже, вона входить у систему 
економічної науки (науки про народне господарство). Автор більше схильний 
розглядати ЕГ у системі останньої, трактувати її “як частину політичної економії”.

Вчений розглядає економічну географію у загальному (теоретичному) і 
спеціальному (регіональному) аспектах. Як загальна (номотетична) наукова 
дисципліна, ЕГ не тільки констатує, упорядковує і систематизує факти еконо-
мічного життя в їх просторовому вираженні, але й обґрунтовує взаємний 
просторовий зв’язок між ними, закономірності їх територіального поєднання. 
“Переслідуючи цілі систематизації відокремлених фактів господарського життя, – 

1 Садовський В. Праця в УССР / В. Садовський// Праці Укр. Наук. ін-ту. Сер. Екон. – Т. 7. – Кн. 2. – 
Варшава, 1932. – С. 137.
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пише він, – наша дисципліна (ЕГ. – О. Ш.) має встановлювати існуючий між ними 
зв’язок, існуючу в цьому зв’язку закономірність (підкреслення наше. – О. Ш.). 
Це вона переходить, користуючись тими законами, які встановлені теоретичною 
частиною науки про народне господарство; її завдання є дослідити, як загальні 
положення, встановлені загальною частиною політичної економії. реалізуються 
в конкретній господарській діяльності окремих країн. Але цим завдання її не 
обмежуються [...]. Наша дисципліна розглядає факти сучасного господарського 
життя в їх географічному поширенні; з цього її основного завдання випливає для 
неї необхідність вияснення тих закономірностей, які існують в географічному 
просторовому розміщенні господарської діяльности, необхідність збудувати 
загальну теорію географічного розподілу господарства (підкреслення 
наше. – О. Ш.). В цю теорію має входити вияснення тих багатьох загальних 
закономірностей, які існують у географічному розподілі добуваючої і обробляючої 
промисловости, сільського господарства тощо; з другого боку ця теорія мала б 
давати також загальні підстави для проведення економічного районування”1.

Ці думки не втратили своєї актуальності і у наш час. Слід урахувати і те, що вони 
були висловлені вченим тоді, коли в СРСР процвітав волюнтаризм, ігнорування 
економічних законів у процесі розміщення продуктивних сил. В теоретичному 
сенсі ЕГ приходить до обґрунтування своїх об’єктів дослідження, відображених 
категоріями світового господарства та економічного району. В. Садовський менше 
уваги приділяє серединній ланці, що з’єднує ці категорії – поняттю народного 
господарства, яке досить фундаментально розроблене самою політекономією. 

На думку В. Садовського, “в основі світового господарства лежить тісний 
зв’язок між окремими країнами, внаслідок якого вони стають складовими 
частинами єдиного господарського організму. В межах цілого світу відбувається 
обмін людей, продуктів і фінансових капіталів; в результаті обміну утворюється 
міжнародний розподіл праці, який веде то того, що окремі країни спеціалізуються 
на виробництві тих продуктів, які знаходять найбільш вигідний збут на світовому 
ринку2. Таким чином, вчений не обмежував формування світового ринку і 
відповідного світового господарства лише обміном продуктів (товарів), але й 
вважає суттєвим інтегруючим чинником обмін людьми (великі міждержавні і 
міжконтинентальні міграційні потоки) і капіталами. Створення міждержавних і 
глобального ринків товарів, праці, капіталів і додамо сьогодні також інформації, – 
все це суттєві риси і структурні підрозділи світового господарства, яке, на думку 
В. Садовського, є категорією історичною (“світове господарство в людській 
історії є явище нове. Воно поволі утворювалось і розвивалось на протязі ХІХ і 
ХХ століть”)3. 

1 Садовський В. Світове господарство. Курс лекцій / В. Садовський. – Подєбради, 1932–1933. – С. 3.
2 Там само. – С. 7.
3 Там само. – С. 7.
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В. Садовський розкриває зв’язок між світовим і національним господарством 
як діалектичне відношення цілого і частини. Початковою точкою відліку тут є 
національне господарство. Отже, світове господарство є функцією, результатом 
розвитку національних господарських організмів. Ця кардинальна істина 
залишається вірною і у наш час, навіть не зважаючи на появу різного типу 
інтеграційних економічних єдностей типу ЄС чи транснаціональних корпорацій. 
Національне господарство при цьому не розчиняється у світовому. а набирає 
нових рис і функцій. В. Садовський вважає, що практичним критерієм, який 
дозволяє намітити явища і факти у світовому господарстві, які треба виділяти у 
першу чергу і більш докладно, є господарські інтереси рідного краю чи певної 
країни загалом, їх позиція у світовому господарстві1. 

Про це у свій час говорив В. Садовський. Він, зокрема. відзначив: “динаміка 
розвитку світового господарства полягає не тільки в кількісному зрості оборотів 
між окремими національними господарствами, але також і в змінах у структурі 
окремих національних господарств, які виникають внаслідок зросту інтенсивности 
зв’язків зо світовим ринком”2 ці структурні зміни закріплюються, на думку 
В. Садовського, міжнародним поділом праці (до речі, вчений не фетишизує 
останнього). 

Звідси випливає дуже важливий принцип дослідження народного госпо-
дарства. З цього приводу В. Садовський вказує: “та залежність, яка існує між 
господарським станом окремих країн на ґрунті світових зносин і зв’язків, які 
щодалі то більше поширюються і збільшуються. викликає необхідність студіювати 
окремі факти і з’явища економічного життя національних господарств в аспекті 
того великого господарського цілого, яким є світове господарство”3. 

Що ж стосується реґіональної економічної географії, то її завданням. на 
думку В. Садовського, є дослідження господарства держав і окремих територій. 
В останньому випадку він приходить до категорії економічного району (ЕР), дає 
їй своє трактування. 

“Під економічним районом, – пише він, – слід розуміти певну відмежовану 
територію, на якій гocподарське життя в цілому, чи певна група господарських 
з’явищ зв’язана певною закономірністю”. Цікавим у цьому визначенні є те, що 
поняття ЕР вчений пов’язує із закономірним поєднанням господарських явищ між 
собою на певній території, з тим, як господарські явища поєднуються певними 
зв’зками і залежностями. “Оскільки економічні райони сконструйовані (тобто 
визначені. – О. Ш.), – пише В. Садовський, – тим самим встановлена наявність 
певних зв’язків і закономірностей в межах самого району. Дальше завдання 
мусить полягати у виясненні характеру тих господарських зв’язків і відносин, 

1 Садовський В. Світове господарство. Курс лекцій... – С. 3–4.
2 Там само. – С. 7.
3 Там само. – С. 10.
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які в межах даної території складаються між окремими районами”. При цьому 
конкретні закономірності розвитку і функціонування ЕР і відносин між ними є, 
на думку вченого, проявом загальних законів і закономірностей політекономії”.

До такого розуміння В. Садовський прийшов не зразу. Ще у липні 1926 р. 
він написав статтю “До поняття економічного району” (опублікована у першому 
томі “Записок Української Господарської Академії” у Подєбрадах). Потім свої 
думки він повторив на Першому Українському науковому з’їзді у Празі (жовтень 
1926 р.). В резюме цієї доповіді подано стислий зміст вище згаданої статті. 
Подаємо його: “Різниця методів, цілей і матеріалу, якими оперують природно-
історичні та економічні науки, вимагає різного підходу до конструювання 
поняття природно-історичного та економічного району. Конструювання поняття 
району на підставі ознак мішаного характеру є в методологічному відношенні 
неправильним […]. Поняття економічного району є абстрактно-теоретичною 
конструкцією, побудованою з пізнавальною метою. Під цим поняттям слід 
розуміти конструкції певного економічного стану на підставі визначених, 
апріорно вибраних економічних ознак з прийняттям до уваги категорії простору. 
У пізнавальних цілях доцільно конструювати райони спеціального характеру: до 
конструювання загальногосподарських районів слід ставитись з обережністю. 
В світській економічній літературі висувається принцип чинного районування: 
таким чином здійснене районування не може бути перевіреним на підставі даних 
об’єктивного характеру”1.

Отже, на початку своїх студій щодо проблеми району і районування автор 
більше схилявся до поняття району у розумінні проф. Фортунатова (“район – це 
точно визначена на карті частина земної поверхні, що відрізняється від інших 
частин певними ознаками”). Звідси і трактування “ознак” як апріорних, завчасно 
заданих. В. Садовський писав: “економічним районом є конструкція певного 
економічного стану на підставі визначених, апріорно вибраних нами ознак з 
прийняттям до уваги категорії простору”2. Як бачимо, це раннє визначення ЕР 
(1926 р.) за своєю суттю і з підходами дуже відрізняється від пізнішого (1931 р.) – 
вище наведеного. 

В. Садовський приходить до протилежних (у порівнянні зі своїми 
ранніми) висновками: якщо на початку він стверджував, що ЕР не можуть 
бути загальногосподарськими (а лише спеціальними), то у пізніші роки така 
думка заперечується: якщо на початку він заперечував реальність ЕР (“це 
лише абстрактно-теоретична конструкція”), то у 30-х роках не заперечується 
об’єктивність ЕР тощо. Але вже у статті “До питання економічного району” 
В. Садовський геніально вловив основну ідею районування, коли писав, що 

1 Садовський В. До питання про поняття економічного району // Український науковий з’їзд у Празі 
3–7 жовтня 1926. – Праґа, 1928.– С. 42–43.

2 Садовський В. До питання економічного району // Зап. Укр. Гос. Академії. – Т. 1. – Подєбради, 
1927.– С. 235–236.
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“поняття економічного району є конструктивним при встановленні правил і 
законів […] для перебігу (зміни. – О. Ш.) господарських явищ у їх зв’язаності з 
територією”1.

3 цього випливають дві речі: а) В. Садовський підійшов упритул до розуміння 
ЕР як територіального господарського комплексу (системи); б) ЕР він трактував 
як підсистему національного комплексу, а через нього і як елемент світового 
господарства. Останнє випливає з того, що регіональна географія має своєю 
ціллю систематизацію господарських фактів, а останнє полягає “у виявленні 
тих закономірностей і тих зв’язків, які існують в межах обраної для дослідів 
господарської одиниці, в будуванні її як певного цілого і в з’ясуванні відносин 
цього цілого зі світовим господарством”2. 

Цікавими є класифікації ЕР за В. Садовським, які не втратили свого науково-
пізнавального значення у наш час. Передусім він розрізняє райони природно-
історичні (точніше природні) та економічні (господарські) і навіть т. зв. “мішані”, 
тобто природно-господарські. Своєю чергою, економічні райони можуть бути 
інтегральними (загальногосподарськими) чи спеціальними (райони певного госпо-
дарського явища, галузі тощо). Кожен з цих типів може трактуватись з погляду 
генетично-динамічного (генетичні) чи статuчного (статичні райони). Нарешті, 
констатується, що “конструювання економічних районів може здійснюватись для 
виконання двох завдань: воно може мати на увазі теоретuчно-пізнавальні цілі – 
з’ясувати зв’язки і залежності в господарському житті даної країни. Районування 
[…] може здійснюватись для цілей практично-господарського характеру” 
(підкреслення наші. – О. Ш.)3.

Підсумовуючи сказане, можна накреслити головні завдання ЕГ за В. Садо-
вським: 1) фіксування і опис конкретних фактів господарського життя в їх 
географічному поширенні; 2) конструювання поняття світового господарства як 
єдиного цілого; 3) встановлення взаємовідносин між господарськими єдностями – 
економічними районами, як складовими частинами єдиного цілого – національного 
комплексу і їх опис. До обсягу ЕР, – пише В. Садовський, – відноситься не 
тільки опис та індивідуалізація конкретних фактів господарського життя, але 
й встановлення між ними певних зв’язків, певних закономірностей; отже, ця 
дисципліна має завдання як ідіографічного, так і номотетичного характеру.

Важливим в теоретичній спадщині В. Садовського є вчення про фактори 
(чинники), що впливають на територіальну організацію господарства. Серед них він 
виділив природні (природне оточення) і природно-історичні (особливо природні 
ресурси – викопні, земельні і ґрунтові, лісові, водні, кліматичні тощо), людські 
(запаси робочої сили), національно-побутові, історичні, політичні тощо. На думку 

1 Садовський В. До питання економічного району // Зап. Укр. Гос. Академії. – Т. 1. – Подєбради, 
1927.– С. 236.

2 Садовський В. Світове господарство. Курс лекцій. – Подєбради, 1932–1933. – С. 4.
3 Там само. – С. 11.
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вченого, господарське життя і господарське структура, що їх у просторовому 
відношенні вивчає ЕГ, є наслідком певних взаємних впливів природного оточення 
і людських зусиль та людської, праці. Але, як зазначає він, природно-історичні 
чинники стають фактами соціального, а не природного значення, тобто, кажучи 
по-сучасному, коли вони опосередковані суспільним виробництвом.

Особливого значення надає В. Садовський фактору людської праці причому 
у національному вимірі. Проблемі людської праці, в т. ч. у її національному 
і регіональному аспектах, як ми вже бачили, вчений присвятив ряд значних 
своїх робіт. В. Садовський писав: “одним з чинників, що утворює своєрідність 
господарського обличчя тої чи іншої територіальної одиниці є людина і її 
праця. Той факт, що на всіх українських землях, як господарюючий суб’єкт і як 
робітник, виступає українець із своїм особливим психічним складом, з своїми  
специфічними трудовими звичаями, з своїм певним культурним рівнем – це все не 
може не відбитись на характері господарської структури української національної 
території. Приналежність до української нації основної маси активних учас-
ників господарського життя на українських землях визначає наперед рівень 
продуктивності праці, рівень господарського підготовання в окремих галузях 
господарського життя, з цим пов’язаний темп розвитку господарства”1. 

Вчений правильно з тодішніх і теперішніх позицій розумів роль історичного 
чинника в розміщенні господарства. “Факторами історичного порядку, – писав 
він, – в значній мірі визначаються такі важливі моменти в господарському житті, 
як, наприклад, розподіл земельної власності і форми землеволодіння, розміри 
нагромадження капіталів; господарські навики, господарська психологія сучасних 
поколінь, активних учасників теперішнього господарського життя, в певній своїй 
частині зв’язані з традицією, утвореною на протязі історії…”2. 

Заслуговують уваги думки В. Садовського стосовно економічного районування 
України, висловлені у працях “Районізація України” (1931 р.) і у “Нарисі економіки 
українських земель” (1935 р.). 

У статті “Спроби районування України” (1931 р.) В. Садовський дав всебічний 
критичний аналіз схем такого районування у дореволюційний і післяреволюційний 
час. Зокрема. серед дореволюційних спроб охарактеризовано праці К. Арсеньєва, 
А. Єрмолова, П. Семенова Тян-Шанського, Д. Менделєєва. О. Скворцова, Д. Ріхтера, 
О. Челінцева та ін., а серед післяреволюційних – П. Фоміна і І. Александрова. 
М. Гуревича, Г. Гринька, Л. Міхельса. Це були в більшості випадків російські 
вчені, які розглядали райони із всеросійських чи всесоюзних (по суті, теж 
всеросійських) позицій. Він пише: “поділ України на райони в загальнодержавних 
російських схемах характеризує не стільки відносини в українському народному 
господарстві як такому, скільки відносини характеристичні для України як 

1 Садовський В. Світове господарство. Курс лекцій / В. Садовський – Подєбради, 1932–1933. – С. 4.
2 Садовський В. Нарис економіки українських земель... – С. 4.
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складової частини загальноросійського господарського цілого”1. І далі: “... але 
між спробами районування України в загальнодержавному російському масштабі 
й теперішніми зберігався і зберігається певний методологічний зв’язок і 
спадкоємство” [там само]. Цей зв’язок полягає, передусім, у тому, що за старими і 
новими схемами Україна не розглядалася як самостійна держава з її національним 
комплексом і своїми економічними та культурними інтересами, а трактувалась як 
складова частина (географічний фраґмент, реґіон) всеросійського (всесоюзного) 
народногосподарського організму. Особливо небезпечним такий підхід став у 
радянський час, коли район почав трактуватись як “спеціалізована ланка” єдиного 
народногосподарського комплексу СРСР. 

Вчений звертає увагу на критику спроб районізації України, здійснену 
держпланом РСФСР у 1921 р. Тут було розділено УССР на два великих райони – 
Південно-західний (хліборобський) і Південно-східний (гірничо-промисловий) 
на основі виробничого принципу “спеціалізації” у “всеросійському” (потім – 
всесоюзному) масштабі. Аргументовану критику такого поділу і його 
методологічно-теоретичних основ дали Голова українського держплану 
Г. Гринько і М. Гуревич, з якими загалом солідаризується В. Садовський. 
“Поділ України на дві економічні області, політично оформлені в повноправні 
краєві виконкоми, – пише він, – перш за все означав би ліквідацію України, як 
республіки, що було б при даній політичній кон’юнктурі виявом політичної 
короткозорості й найбільшою політичною помилкою. Далі, поділ України на дві 
економічні області означав би роз’єднання між західною, переважно селянською 
частиною України з промисловістю на сільськогосподарській сировині і східною, 
пролетарською з індустрією на промисловій сировині, що так само мусить бути 
визнано недоцільним”2. Ця районізація була навіть гіршою за тричленну схему 
проф. П. Фоміна, який у праці “Украина. Экономическая характеристика” (Харків, 
1924) виділяв південну гірничо-промислову, південну зерново-торговельну і 
південно-західну хліборобсько-промислову смуги3.

У своїх працях з районування В. Садовський враховував приналежність 
українських земель до різних держав. Нагадаємо. що у міжвоєнний період 
українські землі були розділені між чотирма державами: Польщею (Західна 
Україна), Чехо-Словаччиною (Закарпаття), Румунією (Північна Буковина, 
Бессарабія) і СРСР (т. зв. УССР). Закарпаття розглядається у зв’язку з цим 
як окремий регіон. Водночас підрумунську частину В. Садовський членує 

1 Садовський В. Спроби районування України // Записки Укр. Госп. Академії. – Т. ІІІ. – 
Вип. 1. – Подєбради, 1931. – С. 218.

2 Садовський В. Спроби районування України // Записки Укр. Госп. Академії. – Т. ІІІ. – Вип. 1. – 
Подєбради, 1931. – С. 231.

3 Зауважимо, що цей “орієнтаційний” підхід до називань районів чи смуг випливає з наявності 
московського центру. Бо т. зв. “південно-західний” район (смуга) з позиції України (Києва) є 
скоріше північно-західним.
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на українську Буковину, українську Бессарабію (“поділ цей стоїть у зв’язку з 
різними природними обставинами цих обох районів, так і з різними умовами 
розвитку перед світовою (Першою. – О. Ш.) війною під час приналежности до 
різних держав1. У Західноукраїнській (підпольській) частині вчений виділяє: 
а) Волино-Поліський район (з підрозділом на Північний Поліський і Південний 
власне Волинський); б) Галицький (колишній австрійський) район (з підрозділом 
на Карпатсько-гірський і Передгірний, Галицько-Подільський, Центральний). 
Найбільш диференційована територія підсовєтської України, дe В. Садовський 
виділяє чотири райони: Поліський, Правобережний лісостеповий, Лівобережний 
лісостеповий, Степовий. В останньому ним виділено ще два промислових 
підрайони – Дніпровський (“Дніпрянський”) та Донбаський. 

Відзначимо, що такий поділ не був оригінальним: ним вже користувались 
радянські вчені і статистики. Його прийняли і вчені-емігранти такі як В. Садовський 
та інші, і в т. ч. і В. Кубійович. Важливо інше. На перший погляд здається, що 
цe не економічне районування, а природно-географічне зонування. Насправді 
маємо справу з природно-господарською регіоналізацією підсовєтської України. 
Тут природний поділ на зони передусім відображається у диференціації головної 
тоді сфери суспільного виробництва – сільського господарства і пов’язаної з ним 
низки галузей легкої і харчової промисловості. Там, де важка індустрія відігравала 
суттєву роль (нижнє Подніпров’я, Донбас), було виділено вже окремі промислові 
підрайони. Отже, певна рація у такій методологічній основі районування на той 
час була. Вона не втратила свого сенсу до нашого часу. 

Валентин Садовський – демограф і демогеограф*

Валентин Садовський був одним з відомих українських демографів, що зробив 
певний внесок у демографію і демогеографію України. Свої розробки він подав 
у серії статей, виданих у 20–30-х роках у Львові, Варшаві, Луцьку та ін., у першу 
чергу у “Працях Українського Наукового Інституту2”,2 серія економічна і серія 
статистична. До них слід віднести передусім праці “Північно-західна Україна в 
світлі статистики” (1924), “Людність західноукраїнських земель по польському 
перепису 30 серпня 1921 р. (1927), “Українці поза межами УССР на основі 
перепису 1926 р.” (1931), “Огляд літератури про українську демографію” (1931). 

1 Соціально-економічна географія України / За ред. проф. Шаблія. – Львів, 1994. – С. 383–388.
2 Такий Інститут існував з 1930 року у Варшаві. “Праці…” цього інституту редагував професор 

Роман Смаль-Стоцький (син відомого історика Степана Смаль-Стоцького). Інститут був закритий 
нацистами на початку сорокових років.

* Друкується за: Шаблій О. І. Видатний український економіст і економіко-географ Валентин 
Садовський / О. І. Шаблій // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний 
часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – Випуск 6 (2). – С. 31–34.
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До них примикає група статей стосовно радянської національної політики. Це, 
зокрема: “Права національностей в совітських державах” (1926), “Національна 
політика совєтів на Україні” (1937) та ряд інших. 

Проблеми демографії України були надзвичайно актуальними у 20–30-х 
роках. Це було пов’язане з такими обставинами. Після невдалої спроби створення 
Української самостійної держави (УНР, ЗУНР) виникає псевдодержава УССР 
(“Українська Соціалістична Совєтська Республіка”) у складі Союзу ССР, де у 
1926 р. було проведено перепис населення. Останній в цілому виявив загальні 
риси українства, його склад, географічні аспекти. Це стимулювало дослідження у 
галузі національної статистики, демографії і демогеографії. Крім того, гоніння на 
українську культуру і українське господарське життя як в СРСР, так і під іншими 
окупаційними режимами (Польща, Румунія), особливо у 30-х роках, викликало 
закономірний опір свідомих українських вчених, що виливалось у наукових 
працях стосовно демографічної і національної політики окупантів. 

Зазначимо, що у міжвоєнний період проблеми демографії України вивчали 
передусім у самій УССР, зокрема Демографічному інституті під керівництвом 
акад. М. Птухи. Сюди належать праці самого М. Птухи, М. Трачевського. Ю. Кор-
чака-Чепурківського, П. Пустохода, Ю. Масютина та ін. Основні питання цих 
студій: природний рух людності – народжуваність, смертність, природний 
приріст, шлюбність, вікова структура населення. Праці В. Садовського та інших 
вчених-емігрантів (Ф. Щербина. Л. Шрамченко) стосувались, головним чином, 
демографії, географії і статистики етнічних українців. 

Крім того, у 20-х роках вже мало не традиційною була тема і проблема 
західноукраїнського пограниччя, зокрема межі українців і поляків на цьому терені. 
Про цю межу писали П. Чубинський. С. Рудницький. М. Кордуба, М. Грушевський, 
В. Ґеринович, С. Томашівський, В. Кубійович, Т. Олесевич та ін. Особливо 
актуальною ця проблема стала після окупації Польщею західноукраїнських земель 
і поразки Західно-Української Республіки. Зрозуміло, що В. Садовський, який до 
того ж до 1926 р. проживав на території тодішньої Польщі (зокрема у Львові), як 
український вчений-патріот висловив свою позицію з даної проблеми.

В цих умовах демографічні праці В. Садовського йшли в руслі розв’язання 
актуальних національно-політичних і наукових проблем. Особливо актуальною 
була проблема етнічної межі північно-західної і в цілому – західної України, тобто 
межі з Польщею і Білоруссю, де винародовлення українців і спекуляції державних 
чинників у ділянці національних відносин були особливо яскравими. 

Цій проблемі були присвячені праці “Північно-Західна Україна у світлі 
статистики” (1924 р.) та “Людність західноукраїнських земель” (1927 р.). Друга з 
них розширює і уточнює положення першої. 

Звичайно, у світлі вищесказаного головною тут є проблема національного 
складу населення peгioнy, який є пограничним з польськими територіями. За 
даними цього складу можна було визначати і національну територію України. 
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Самі ж показники брались вченими з матеріалів переписів населення Австро-
Угорщини, до якої входили Галичина (до 1918 р.); переписи відбувались щодесять 
років (наприклад, у 1890, 1900, 1910 рр.) в Російській імперії, у складі якої до 
1917 р. перебували Волинь, Холмщина і Підляшшя, загальний перепис був ще 
у 1897 р. Тому, для Західної України у новоствореній Польщі після перепису 
населення у 1921 р., співставляти матеріали з попередніми періодами було дуже 
важко. А потреба в ньому, як вже відзначалось, була велика. 

Тому В. Садовський провів значну копітку роботу з аналізу динаміки і 
структури, особливо національної, населення peгioнy роздільно по Східній 
Галичині і північному заходу України (Підляшшя, Холмщина, Західна Волинь). 
Поскільки національна статистика за даними новітнього перепису була явно 
сфальсифікована, В. Садовський використовує для доказу матеріали конфесійної 
статистики. 

Зокрема, за даними перепису 1921 р. чисельність українців Галичини майже 
на 7 % була нижчою від чисельності греко-католиків (відповідно чисельність 
поляків – на 11,3 % вища від чисельності римо-католиків). А дані конфесійної і 
національної статистик мали б у загальному збігатись. 

Аналізуючи географію конфесій, В. Садовський робить дуже суттєвий 
просторовий висновок: “безпосереднє сусідство з польською етнографічною 
територією само по собі ще не впливає дуже на зменшення проценту греко-
католиків (а, отже, і українців. – О. Ш.); те сусідство зменшує у значнішій степені 
відсоткове відношення лише у випадку існування більших міських осередків” 
(8, с. 12). Наприклад, у Львові та Перемишлі частка поляків надзвичайно висока 
і складається враження, що польська етнічна територія тягнеться вузькою 
смугою аж до центру Східної Галичини. Цей висновок деталізується аналізом 
національного складу на повітовому рівні. Учений пише: “територіальний образ 
розміщення повітів, де відбувається зменшення проценту греко-католиків не йде в 
напрямі найсильнішого напору зі сторони суцільної римо-католицької і польської 
територій, значить найбільше західні наші повіти не являються найбільше 
загроженими. Зменшення відбувається по цілій області Східної Галичини, якщо 
в даному повіті розвивається міське й промислове життя, якщо сей повіт має 
сприятливі умови для господарського розвитку” (8, с. 12). 

Але якщо західна межа галицько-українських земель стосовно південно-
східної польської території не викликала особливого сумніву, то її північно-західне 
продовження на Холмщині і Підляшші було досить дискусійним. Українські 
демографи, в т. ч. і В. Садовський, доклали чимало зусиль, щоб її якнайповніше 
обґрунтувати. 

У праці “Північно-Західна Україна у світлі статистики” (Львів, 1924) В. Садов-
ський розділяє територію цих земель на три райони: 1) польсько-українське 
пограниччя, 2) білорусько-українське пограниччя, 3) Волинь. Свої наукові позиції 
він базує на національно-територіальному принципі розмежування з урахуванням 
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історичної динаміки міжнаціональних стосунків, процесів денаціоналізації 
українського народу тощо. Крім того, він робить поправки на вірогідність даних 
переписів населення (вважає, що перепис населення 1921 р. не йде у жодне 
порівняння за повнотою і правдивістю з переписам 1897 р.). Порівняння даних 
за релігією і мовою (вони у значній мірі розрізняються) дає право В. Садовському 
зробити висновок, що “… у 1897 р. українці складали абсолютну більшість усієї 
сільської людности в Грубешівському, Томашівському, Володарському повітах та 
відносну більшість у повітах Холмському, Білоляському і Більському. Сі повіти 
уявляють продовженнє безсумнівної української території Волині і складають з 
нею суцільну цілісність” (4. с. 7–8).

Таким чином, за даними на кінець ХІХ ст. приналежність Холмщини і Підляшшя 
до українських етнічних земель не підлягала сумніву. Це підтверджується не лише 
даними з мовної, але й релігійної статистики. 

Як стверджує В. Садовський, від 1897 р. національні відносини на українсько-
польському пограниччі змінилися не на користь українців. Це пов’язане з такими 
умовами і причинами: 1) у 1905 р. царський уряд дозволив вільне віросповідання 
(за виключенням колись пануючого тут греко-католицизму). Тому багато колишніх 
греко-католиків, що були майже виключно українцями, свідомо перейшли з 
офіційного російського православ’я у католицизм, зберігаючи українську мову 
(цих т. зв. “калакутів” пізніше стали вважати поляками); 2) під час І світової 
війни значна частина українців Підляшшя і Холмщини була депортована вглиб 
території Російської імперії і не повернулась, що теж призвело до зменшення 
тут абсолютної і відносної кількості українства (наприклад, за даними перепису 
1916 р. у Холмському повіті було 6% православних і 64,4% католиків тоді як у 
1908 р. ці дані становили 41,2 і 31,1%); 3) фальшування офіційної статистики 
щодо національного складу і віросповідання населення не на користь українцям. 

В. Садовський розкриває усі ці особливості національної статистики північ-
но-західного пограниччя і їх наукові та політичні причини та наслідки. Щодо 
тенденційності переписів населення він відзначав: “в політичній польській 
літературі є й була тенденція , встановлювати східні креси як край у національному 
відношенні цілком нескристалізований в цілях виправдання заборчих польських 
стремлінь на схід. Сю тенденцію перенесено й в переведеннє переписів” (4, с. 16). 
Саме тому за переписами єдина українська нація на згаданих теренах була розбита 
на “тутейших” – місцевих, поліщуків і руських. 

Окремо аналізував В. Садовський демографічну статистику українсько-біло-
руського пограниччя, а також Волині (Західної, включаючи Крем’янецький і 
Острозький повіти на її південному сході). В обох випадках він обчислює близьку 
до дійсності чисельність українців, яка дуже відрізняється від офіційних даних 
перепису 1921 р. За цими даними кількість українців у чотирьох воєводствах 
північного заходу становила 1,2 млн. осіб, а за обчисленнями В. Садовського – 
2,0–2,5 млн. осіб, тобто у два – два з половиною рази більшою. 
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В. Садовський вивчав також розміщення українців поза Україною, зокрема 
в СРСР поза межами тодішньої УРСР. Цій проблемі він присвятив статтю на 
матеріалах перепису населення 1926 р. Завданням цієї розвідки він вважав: 
1) вияснити кількість і розселення тут українців: 2) національно-культурний 
рівень українців; 3) перспективи і подальшу еволюцію української колонізації 
(тепер ми б сказали – діаспори). 

Автор констатує, що за даними перепису, чисельність українців в СРСР 
складає 31,19 млн. осіб, в т. ч. поза межами УРСР – 7,98 млн. осіб (25,6%) – отже 
кожний четвертий українець зауважимо, що за переписом 1989 р. чисельність 
східної української діаспори складала 6,77 млн. осіб, тобто “зменшилась” на 
1,21 млн. осіб). На думку вченого, перепис призменшив кількість українців. 
Дев’ять десятих усіх українців східної діаспори жили в сільській місцевості, отже 
були землеробами. Близько 1,5 млн. українців проживало на етнічних українських 
територіях, що входили в РРФСР у межах Брянської, Курської та Воронезької 
губерній. При цьому їх частка у всьому населенні окремих волостей коливалась 
у межах 51,1–80,5%. Це зайвий раз доказувало про українську приналежність 
названих територій, незважаючи на асиміляційні тенденції. Далі В. Садовський 
виділяє смугу змішаного населення – південну Білорусь, частину Брянської 
губернії і Центрально-Чорноземного району, Північно-Кавказький край і Крим. 
У межах Північно-Кавказького краю проживало 3,11 млн. українців (а в деяких 
округах як, наприклад, Таганрозькому – 89,0%, Донецькому – 55,6%, Донському – 
57,3%, Кубанському – 66,6% вони становили більшість населення).

Щодо інших територій, то дослідник робить такий висновок: “поширюючись 
на схід і осягнувши ті кордони, які визначались межами поширення російської 
колонізації, українці роблять спробу знайти нові землі в районі менше густої 
російської колонізації” (17, с. 146). Це території в Нижньо- і Середньо-Волзькому 
районах, частково в Уральському районі і в Башкирії, які заселялись ще до появи 
залізниць. 

Після проведення залізничних ліній у Сибір і Далекий Схід почалась масова 
колонізація цих територій українцями з Лівобережжя. Північний Казахстан, 
Степовий Алтай, частково Середня Азія (Киргизія особливо) – т. зв. “Сірий клин” 
і Приамур’я Далекого Сходу – т. зв. “Зелений Клин” – це основні регіони вселення 
українців. В. Садовський розкрив кількісні характеристики української колонізації 
цих територій, розселення населення, особливо на хліборобських теренах. 

Вчений дав критику русифікаційній політиці царської і радянської влади 
і стосовно українців поза межами УРСР. Ширше це питання він розглянув у 
контексті дослідження національної політики в СРСР загалом. 
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2. Адепти антропогеографічної школи                        
Степана Рудницького

Професор Володимир Ґеринович

Коротка біографія вченого*1

Життєва дорога В. Ґериновича була непростою. Вона простягалась вiд 
м. Сокаля на Львівщині, де він народився 22 листопада 1883 р. у родині хлібороба, 
до Львова, Перемишля, Відня, Самбора, до Кам’янця-Подільського, Києва, 
Харкова і Москви. Далі – табори Біломорсько-
Балтійського каналу, а потім – Грязовець, 
Вологда і нарешті повернення до Львова, де він 
помер 16 липня 1949. 

На цьому нелегкому шляху були підйоми, 
злети і гіркі розчарування, коли подвижницька 
праця зневажалася, а саму людину партійно-
большевицький режим упосліджував і вважав 
тягловою робочою силою. Допити на слідстві, 
ҐУЛАҐ багатьох перетворили у слухняних слуг 
режиму, знищили морально і часто – фізично. 
Лише вольові люди, до когорти яких належав 
В. Ґеринович, не зламалися. 

Народився Володимир Олександрович у 
бідній родині, яка мала тільки чотири морґи 
землі. Це, за його ж словами, було “надто 
мало для утримання сім’ї з чотирьох дітей”. 

Початкову освіту Володимир Ґеринович здобув у Сокалі, опісля навчався в 
гімназії у Львові. Одночасно навчалися і його сестри, котрі, працюючи вдома, 
приватно готувалися до учительського фаху. Відповідно, щоб здобути освіту, 
потрібні були кошти, які сім’я позичала в банку. Коли ж за борги банк відібрав у 
сім’ї землю з хатою, то родина переселилася до Львова. Тут сестри Володимира 
склали “іспит зрілості”, який їм дозволив займати посади учителів у Галичині. 
Маючи досить непогано оплачувану працю, вони доглядали матір, а також 
допомагали Володимирові Олександровичу у навчанні. 

* Друкується за: Шаблій О. І. Коротка біографія ученого / О. І. Шаблій, О. І. Вісьтак, А. А. Менделюк // 
Професор Володимир Ґеринович / за ред. проф. О. І. Шаблія. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Франка, 
2008. – 366 с.

Володимир Геренович
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Під час навчання в гімназії Володимир Ґеринович активно займався громадсь-
кою роботою: читав лекції по селах, засновував читальні, пожежні сторожі, спілки. У 
1902 році брав активну участь в аграрних страйках на Поділлі. За участь у таємному 
гуртку Ґериновича відрахували з львівської гімназії (Consilium abeundi), через що 
він закінчив навчання в Перемишлі у 1903 році. 

Після закінчення гімназії в життєвому шляху В. Ґериновича можна умовно 
виділити декілька періодів, починаючи з 1903 р. – часу вступу у Львівський 
цісарсько-королівський університет імені Фердинанда І. 

1. 1903–1914 рр. У цей період В. Ґеринович навчається на філософському 
відділенні Львівського університету (1903–1908). Навчався також у Кракові і Відні. 
У Львівському університеті слухав лекції Дембіцького і Фінкеля, а також Михайла 
Грушевського. Вже на першому курсі М. Грушевський викладає “Історію України-
Руси” (2 год. в тиждень) та “Вибрані питання з історії Європи” (одна година). 
Тоді ж відомий географ проф. Антоні Реман читає лекції з “Фізичної географії” 
(4 год.). На другому курci A. Реман викладає “Космічну географію” (4 год.), 
проф. Е. Ромер – “Гідрографію”, а Зубер – “Географію Карпат”, М. Грушевський – 
“Історію Східної Європи” та “Церковні відносини Східної Європи”. Вже у 
восьмому ceмecтрі проф. Дуніковський викладав “Географію Галичини” (5 год), а 
проф. Зубер – “Історичну геологію” (5 год). 

Отже, студент В. Ґеринович отримав глибокі знання з історії Європи, України 
та Австрії, загальної географії (в т. ч. геоморфології), Галичини і Карпат. 

Під час університетських студій В. Ґеринович брав активну участь у 
наукових семінарах, екскурсіях, писав рецензії до Записок Наукового Товариства 
ім. Шевченка у Львові, науково-популярні статті і розвідки, став головою 
географічного гуртка cтyдeнтів університету. Під керівництвом С. Рудницького 
здійснив низку наукових екскурсій, пішки обійшов усю Галичину та Закарпаття, 
побував в Італії, Швейцарії, Угорщині, Австрії, Чехії та інших країнах. Наслідком 
екскурсій були численні нариси, наприклад, “Нариси до землеписи Угорської 
України”, “Етнографічні і антропологічні відносини Галицького Подністров’я”, 
“Вододіл Сяну і Дністра як основа каналізації”, “Кривчанські печери” та ін. За 
праці з дослідження природи. Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові іменувало 
Володимира Ґериновича членом Фізіографічної комісії. Майбутній учений багато 
часу приділяв громадській роботі: продовжував засновувати читальні, пожежні 
сторожі, спілки, брав активну участь в боротьбі за виборчу реформу під час 
виборів до сейму і парламенту, за відкриття українського університету і т. п. 

За активну громадську роботу Володимира Ґериновича було обрано 
заступником товариства “Просвіта” у Львові, яке ставило перед собою мету 
піднести добробут українського народу шляхом видання різноманітних інформа-
ційних матеріалів та їх поширення серед селян і міщан; усне навчання народу в 
просвітніх, господарських, торгівельних і промислових справах через делегатів, 
люстраторів та мандрівних вчителів; закладенні рільничо-промислових спілок, 
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торгівень, шпихлірів, ощадних і позикових кас, господарських і промислових 
шкіл і т. п. 

3 лютого 1909 року у Львові зусиллям української інтелігенції було створено 
так зване “Товариство Українських Наукових Викладів ім. П. Могили”. На той час 
товариство мало l05 членів, а серед його засновників і керівників слід виділити 
доктора Олександра Колессу (голова), Іллю Кокорудза (заступник голови), 
Івана Раковського (секретар), др. Степана Рудницького, доктора Володимира 
Левицького, доктора Степана Томашівського та В. Ґериновича з Меруновичем 
(заступники). Товариство ставило перед собою за мету популяризувати викладами 
і курсами здобутки науки між найширшими верствами української суспільності. 
Вхід на лекції товариства був платний – 20 сотиків за сидяче місце, 10 – за стояче. 
Як член товариства, Володимир Ґеринович, викладаючи в Самборі, там же 
виголосив доповідь “З Угорської України” (21.ІІ.1911), “Українська земля і народ” 
(18.ІІІ.1911), “Народність і єї прикмети” (29.ХІІ.1912). 

У 1908 році Володимир Ґеринович склав іспит на вчителя гімназійних та 
реальних шкіл українською і польською мовами. До іспиту написав дві праці: 
проф. М. С. Грушевському так звану “Квестію найдавнішого чоловіка” [людини. – 
Ред.], яка була надрукована у Львові в 1909 р. у Літератyрно-Науковому Віснику, 
а проф. А. Реманові – “Географічне розміщення найдревнішого чоловіка на 
просторах Сходу Європи”. Саме ця праця, перероблена і доповнена, лягла в 
основу докторської дисертації, на підставі якої В. О. Ґеринович був допущений до 
докторату, який захистив у 1911 році. 

Зважаючи на науковий доробок Володимира Ґериновича, був намір призначити 
його приват-доцентом Львівського університету. На жаль, доля розпорядилася 
по-іншому. Через родинні обставини В. Ґериновичу довелося взяти на себе 
утримання матері. Ще студентом він підзаробляв викладанням історії та географії 
у приватній гімназії Лучицького у Львові, а пізніше став викладачем у Самборі, 
де фактично працював з 1908 по 1914 рр. (формально з 1908 по 1919 рік, оскільки 
був мобілізований до армії). У Самборі 10 березня 1913 року у Володимира 
Ґериновича і його дружини – Христини Стефанович народився син Олександр, 
доля якого теж була нелегкою. 

2. 1914–1921 рр. Від викладацької роботи Ґериновича відірвала І світова війна. 
Мобілізований на війну, він чотири роки воював на російському та італійському 
фронтах, де пройшов шлях від рядового солдата до старшини. На жаль, матеріалів 
для характеристики детального військового шляху вченого немає. 

Володимир Ґеринович не припиняв наукових пошуків. У Відні, де стояв його 
гарнізон, учений працював у Товаристві для дослідів Сходу (Gesellschaft für Osten 
und Orient), зібрав цінний матеріал для написання праці з географії Сходу Європи. 
Ряд статей помістив у “Віснику Союзу Визволення України”, збирав етнографічний 
матеріал, що дало йому змогу найточніше окреслити українсько-польську 
етнографічну границю. На італійському фронті вивчав явища Адрийського карсту, 
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як знавець карстових явищ, керував групою дослідників. В австро-угорській армії 
В. Ґеринович отримав три бойові нагороди, а після четвертого поранення був 
відкликаний з фронту, працював на посаді евіденційного (компетентного. – Ред.) 
урядовця.

Після розпаду Австро-Угорської імперії В. О. Ґеринович служив у війську 
ЗУНР, самовіддано боровся за незалежність України. Зокрема, він розробив план 
організації оборони сіл: кожне село мало зробити свій внесок у війну, а також 
закликав Секретаріат ЗУНР виправити помилки – провести аграрну реформу, щоб 
кожний селянин знав, за що б’ється, і залучити до війни повною мірою не лише 
прикордонні райони, а все населення Галичини. З фронту Ґериновича відкликали 
Секретаріат ЗУНР і Галицька Начальна Команда та перевели на посаду референта 
Народної Освіти. За активну громадську і військову діяльність польська влада 
заочно засуджує Володимира Олександровича. 

На цей період припадає написання і публікація фундаментальної праці з 
теорії та історії географічної науки “Понятє, ціль і метода географії” (Зб. матем.-
природопис.-лікарської секції НТШ. – Львів, 1919). Дослідження засвідчило 
великий науковий потенціал ученого. 

3. 1921–1928 рр. Після окупації Польщею Галичини В. Ґеринович разом з 
Галицькою армією, якою командував Є. Петрушевич 16 липня 1919 р. переходить 
Збруч і опиняється в Кам’янці-Подільському. За рекомендацією проф. С. Руд-
ницького Ґеринович подає заяву в Український державний університет в Кам’янці. 
Щоб стати викладачем Кам’янецького університету, кожен претендент мав 
скласти своєрідний випробувальний тест: прочитати вступну (пробну) лекцію з 
наступним її обговоренням членами Ради фізико-математичного факультету. Це 
випробування мало відбутися 7 жовтня 1919 року, але було перенесене на тиждень 
пізніше. Прочитана доповідь на тему “Географічне положення України” та 
відповідні навики вченого дали змогу зайняти посаду приват-доцента на кафедрі 
географії Кам’янецького Педагогічного Державного Українського Університету. 

16 листопада 1920 року В Кам’янець-Подільський за згодою С. Петлюри 
ввійшли польські війська, тому Володимир Ґеринович був змушений виїхати з міста. 
Учений працював разом із визначними політичними і науковими діячами України: 
І. І. Огієнком – міністром УНР, В. М. Чехівським – викладачем історії української 
літератури, колишнім прем’єр-міністром уряду УНР, С. С. Остапенком – вик-
ладачем політичної економії, також колишнім міністром уряду УНР та ін. У Кам’я-
нець-Подільському університеті зосередилася досить велика частина української 
інтелігенції, що з певних причин не могла повернутися до Галичини чи Києва, а 
саме місто Кам’янeць-Подільський стало великим науковим центром. 

Володимир Олександрович Ґеринович був надзвичайно обдарованою і 
працьовитою людиною. Він вільно володів російською, польською і німецькою 
мовами, міг читати і перекладати французькою (намагався довести рівень до 
розмовної). У 1921 році радянська влада реорганізувала Кам’янeць-Подільський 
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університет в Інститут Народної Освіти. В. О. Ґеринович працював на посаді 
викладача географії. Організаторські та наукові здібності, досвід Володимира 
Олександровича дали змогу швидко піднятися на висоти кар’єрного успіху: 
цього ж року в жовтні Ґериновича обрали секретарем факультету соціального 
виховання, в березні 1922 – секретарем факультету Інституту Народної Освіти, у 
жовтні 1922 – деканом факультету, з квітня 1923 – професор, а 28 липня 1923 року 
НКО затверджує В. Ґериновича ректором Інституту Народної Освіти. 

В ІНО проф. В. О. Ґеринович ініціює створення географічного гуртка, який 
об’єднав активну студентську молодь, а в 1922 році очолює секцію економіки 
“Кафедри народнього господарства та культури Поділля”, навколо якої в 20-х 
роках ХХ ст. об’єднувався весь науковий і краєзнавчий актив міста. Інституцію 
“Катедра історії та економіки Поділля” створили в 1922 році, діяли секції 
культури та економіки. Очолював установу проф. Є. Сташевський, а потім 
проф. П. Клименко. Науковці планували: вивчення архівних матеріалів про 
становище селян на Поділлі з найдавніших часів; обслідування близьких до 
Кам’янця сіл Цибулівки і Панівець; досліди над колонізацією Поділля і розвитку 
ремесла та фабрицтва; обслідування монументальних пам’яток старовини в 
Кам’янці на Поділлю. Результати науково-дослідницької роботи заслуховували й 
обговорювали на загальних засіданнях. Зокрема, в 1923 році кафедра організувала 
екскурсії в с. Цибулівку і Панівці (в 1924 р.), де В. О. Ґеринович виступив з 
доповіддю “Географічне положення с. Цибулівки”. 

У 1925 році Володимира Олександровича Ґериновича обирають уповнова-
женим представником Українського Краєзнавчого Комітету, пізніше – заступником 
голови Окружного Комітету Краєзнавства. Цього ж року В. О. Ґериновича із 
В. Д. Отамановським та П. О. Севастяновим делегують на I Всеукраїнську 
краєзнавчу конференцію в м. Харків, яка тривала з 29 травня по 3 червня 
1925 року, де Володимир Олександрович інформував про стан, головні напрямки 
та перспективи краєзнавчих досліджень на Кам’янеччині. 

На конференції обрали Український Комітет Краєзнавства із 15 осіб, членом 
якого став і проф. В. О. Ґеринович. На 1 січня 1929 року Український Краєз-
навчий комітет налічував 12 осіб: голова – Буценко О. І., заступник голови – 
Левицький М. Г., відповідальний секретар – Кривоточенко М. Г., члени – 
Бухін, Волобуєв М., Ґеринович В. О., Дубняк К., Зайцев Д. В., Ковалевський П., 
Рудницький С. Л., Соловей, Ялі С. Г., Яната О. Я. Президія – Левицький М. Г., 
Кривоточенко М. Г. та Ялі С. Г. 

І Всеукраїнська краєзнавча конференція в Харкові дала поштовх для активізації 
досліджень. У м. Кам’янці-Подільському за сприянням проф. В. О. Ґериновича 
організовано низку окружних краєзнавчих конференцій у 1926 та 1929 роках. 

Міжнародне наукове визнання діяльності проф. В. О. Гериновича відзначене 
запрошенням вченого як представника Всесоюзної Академії Наук на Всеслов’ян-
ський конгрес географів і етнографів. Учасники конгресу з 1 по 13 червня 1927 р. 
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відвідали Польщу (м. Варшава) й Литву (м. Вільнюс), зупинялися й у Львові. 
Свою доповідь Володимир Олександрович зробив саме у Львові. 

У Кам’янці-Подільському вчений видає друком ряд праць, зокрема підруч-
ники для студентів і учнів загальноосвітніх шкіл – “Географія України”, “Фізична 
географія. Для ужитку 12 кляси”, “Основи географії. Для ужитку 3 і 4 кляси”, 
“Кам’янеччина” та ін., друкує ряд статей у газетах “Червоний Шлях”, “Червона 
Правда”, “Червоний Кордон” та ін. До речі, В. Ґеринович є автором праці 
“Причинки до проблем Східньої Європи”. Двотомну монографію “Кам’янеччина” 
В. Ґериновича фундатор української наукової географії С. Л. Рудницький вважав 
“... з деякого погляду взірцевою монографією одної з округ СРСР, по зразку якої 
повинні б якнайшвидше постати монографії всіх інших округ нашої держави...”.

В. Ґеринович у Кам’янець-Подільському Інституті Народної Освіти викладав 
краєзнавство, антропогеографію, фізичну та економічну географію, географію 
СРСР та картографію. Намагався виховувати патріотів, популяризуючи українську 
науку. Радянська влада невдовзі звільняє В. Ґериновича з посади ректора ІНО. 
Перші тривожні дзвінки почали лунати у 1924–1925 роках. Функціонерам КП(б)
У не подобались “авгієві стайні”, як вони називали інтелігенцію міста Кам’янця-
Подільського, переважно провідних діячів УНР та ЗУНР. Через політичні 
обставини Росія не насмілилась їх репресувати в ці роки. Проте під кінець 30-х 
все частіше до Кам’янця приїжджають комуністичні високопосадові функціонери 
з метою проведення “партійних чисток”, газети рясніють заголовками на зразок 
“Викрито контрреволюційну змову петлюрівських недобитків”, “З корінням 
вирвемо шкідників соцбудівництва”, “Розіб’ємо опір куркулів”, “ДПУ – палкому 
вартовому здобутків Жовтня палкий привіт”, “Вимагаємо суворої кари недобиткам 
контрреволюції”, “Наукові робітники міста Кам’янця гостро засуджують ганебні 
вчинки організаторів “СВУ” та багато інших. Проф. В. О. Ґеринович змушений був 
вступити до комуністичної партії, щоб уникнути репресій, залишитись працювати 
в університеті та мати змогу дати синові вищу освіту. 

Руку допомоги В. О. Ґериновичу подав С. Л. Рудницький. На його запрошення 
1 жовтня 1928 року В. О. Ґеринович переїжджає в Харків, де він очолив відділ 
економічної географії в Українському науково-дослідному інституті географії і 
картографії. У Харкові Володимир Ґеринович перебував недовго, до листопада 
1929 року. 

4. 1929–1933 рр. Після повернення до Кам’янця-Подільського В. О. Ґерино-
вич займався викладацькою та дослідницькою роботою. Особливу увагу 
Володимир Олександрович звернув на дослідження покладів корисних копалин. 
У травні 1930 року отримав доручення підготувати колекцію корисних копалин 
для партійного з’їзду і виїхати в Харків з делегацією для доповіді про корисні 
копалини Кам’янеччини на Президії Вищої ради народного господарства (ВРНГ). 
Напрацювання в цій галузі зацікавило співробітників Київської філії ОМПК 
(Об’єднання миловарної, парфюмерної і кісткообробної промисловості), а також 
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геолога української геологорозвідувального управління Палія, котрий керував 
усіма геологорозвідувальними роботами на Кам’янеччині й Могилівщині. У 
лютому 1931 року В. Ґериновича викликали до Харкова у справі відрядження до 
Москви на Всесоюзний з’їзд з кольорових металів. Він доповідав у економічному 
відділі ВРНГ про наслідки геолого-розвідувальних робіт, мав розмову з 
М. І. Шраґом. Після цього Володимир Олександрович переїжджає дo Москви і 
влаштовується у Московський геолого-розвідувальний інститут. 

5. 1933–1943 рр. 12 листопада 1932 року В. О. Ґериновича арештували та 
звинуватили в поширенні діяльності “контрреволюційної фашистської орга-
нізації”, яка нібито прагнула ліквідації радянської влади. 1933 року трійка ҐПУ 
за сфальсифікованими звинуваченнями засудила Володимира Олександровича на 
десять років виправних робіт. Десятирічний термін ув’язнення учений відбував на 
будівництві Біломор-Балтійського каналу, де за геолого-розвідувальні роботи, до 
речі, нагороджений відзнакою. 

6. 1944–1949 рр. Після відбуття покарання В. Ґеринович у 1944–1946 рр. 
викладав у сільськогосподарському технікумі м. Грязовець та педагогічному 
інституті ім. В. Молотова у Вологді. До Львова Володимир Ґеринович повернувся 
в 1946 р., де в Інституті радянської кооперативної торгівлі завідував кафедрою 
економічної географії. Володимир Олександрович помер – 16 липня 1949 р. 

Клопотанням реабілітації імені вченого займались родина, зокрема його син 
Олександр і науковці – колеги. Відповідь надійшла на адресу сина В. О. Ґериновича – 
Олександра у 1989 році: “Шановний Олександре Володимировичу! Повідомляємо 
Вам, що на підставі указу Президії Верховної Ради СРСР від 16 лютого 1989 року 
“Про додаткові заходи щодо справ жертв репресій в період 30–40-х і 50-х років” 
Ваш батько Ґеринович В. О., 1883 р. н., який колишнім органом ГПУ УРСР у 
1933 р. був позбавлений волі терміном на десять років, на сьогоднішній час 
реабілітований...”. 

Володимир Олександрович Ґеринович справді був видатним науковцем і 
громадським діячем України. 

Головні географічні праці

1. Начерки української западної етнографічної границі // Українське слово: політична, 
економічно-суспільна й літературна часопись. – 1918. – 19–20; 23 лютого. – 1918. – 3; 5; 6; 9 
березня.

2. Простір і його значіння. // Стрілець. Часопись для українського війська. – Стрий. – 1919. – 
16 травня; 18 травня.

3. Значення України під нинішну пору. // Стрілець. Часопись для українського війська. –
Стрий. – 1919. – 7 травня. – С. 2-3.

4. Теорія Вегенера про виникнення континентів і океанів. // Записки Кам’янець-Подільського 
Інституту Народної Освіти (під ред. проф. В. Ґериновича, Ф. Кондрацького, Курневича та  
І. Любарського). – Т. 1. Кам’янець на Поділлю. – Друкарня імені Леніна. – 1926. – С. 1 – 20.
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Курневича та І. Любарського). Том 2. Кам’янець на Поділлю. – Друкарня імени Леніна.  –  
1927. – С. 1–4.

7. Кам’янеччина. Ч II. Населення і його економічна діяльність. // Записки Кам’янець-
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1929. – 21 вересня. – С. 5.
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208; Ч.16. – 1906. – 20 серпня. – С. 230–231.

18. Екскурсант Кам’янеччини. Секція Наукових Робітників і Округовий Краєзнавчий Комітет 
в Кам’янці на Поділлю. – 1928. – 80 с.
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грудні 1911. – Львів, – 1918. – 16 с.
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23. Ґеринович В. О. Кам’янеччина. Ч I. Природа. Кам’янець на Поділлю. – Друкарня імени 

Леніна. – 1920. – С. 1 – 168.
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26. Ґеринович В. О. Краєзнавство і соціалістичне будівництво (тези для доповідів). // Червоний 
кордон. Західно-Подільська селянська газета. – 1929. – 20 серпня. – С. 4.

27. Ґеринович В. О. Земля Франца Йосифа. // Червоний кордон. Західно-Подільська селянська 
газета. – 1929. – 15 серпня. – С. 4.

28. Ґеринович В. О. Кам’янецька округа. // Краєзнавство. Щомісячний орган українського 
краєзнавчого комітету. Харків – 1929. – стор. 26 - 29.

29. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Відділ стародруків. – Ф. Х. 
№ 15291. – Ґеринович Володимир. – Дністер як торговельний шлях від кінця XVIII ст. 
до імперіалістичної війни. / Матеріали до географії дністровського сточища. / 1930 р. – 
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30. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Відділ стародруків. – Ф.Х. 
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Машинопис. – 22 арк.

Напрямки теоретичних студій*1

Коли українська географія входила у європейський простір (поч. ХХ ст.), перед 
нею постало два складних питання: освоїти теоретичний досвід європейської і 
світової географії та науково-філософські парадигми, а також визначитися з тим: 
бути їй космополітичною чи дотримуватися україноцентризму. 

Фундаторам національної модерної географії вдалося гідно відповісти на ці 
складні виклики. Передовсім це стосується таких вчених, як Григорія Величка, 
Степана Рудницького, Володимира Ґериновича, Олени Степанів, Мирона 
Дольницького та ін. Зрозуміло, що вирішальна роль тут належала майбутньому 
академіку Степанові Рудницькому, який у 1905 р. опублікував фундаментальну 
працю “Нинішня географія”, що узагальнювала весь світовий набуток землезнавчої 
науки, починаючи з Великих географічних відкриттів і до початку ХХ ст. 

У цьому руслі новітньої національної географії школи Степана Рудницького 
працював доктор філософії Володимир Ґеринович (докторську дисертацію 
захистив у 1911 р.). 

Він написав чимало праць з географії України і географічного краєзнавства, 
інколи порушував теоретичні проблеми географічної науки “Простір і його 
значення у географічній науці” (1919), “Схід Європи” (1921), “Україна у 
відношенні до европейського Сходу” (1921). Важливою була праця “Понятє, ціль 
і метода географії” (1919). У географічних дослідженнях В. Ґеринович: 

а) обстоював парадигму фізіоцентрuзму в географії; 
б) акцентував увагу на описовій (дескриптивній) географії на відміну від 

загальної географії; 

* Друкується за: Шаблій О. І. Теоретичні студії вченого / О. І. Шаблій // Професор Володимир 
Ґеринович / за ред. проф. О. І. Шаблія. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Франка, 2008. – 366 с.
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в) визнавав антропогеографічне спрямування суспільної географії у руслі 
географічного детермінізму; 

г) акцентував увагу на ролі чинника простору у формуванні антропогеогра-
фічних відносин. 

Парадигма фізіоценmрuзму

В історії географії виокремлюють дві парадигми – фізіо- і антропоцентризму. 
Ця традиція була закладена ще у стародавній Греції. Фізіоцентризм, тобто 
розуміння географічної науки як природничої, панував із І ст. до Різдва Христового. 

С. Рудницький писав, що при фізіоцентризмі “земля” чи “країна” – це частина 
чи твір природи, що земля і все земне належить до тої ж таки природи й треба 
його по природничому розуміти1. 

Водночас вже з І–ІІ ст. по Р. Хр., зокрема від Страбона – батька суспільної 
географії – аж до другої половини ХІХ ст. панує антропоцентризм. Страбон 
наголошував що “Земля є домом людства”. Він ставить у цeнтр усього світобачення, 
в т. ч. і географічного, людину, людство, суспільство. Отже завданням усієї 
географії є вивчення і опис передовсім не природи країв, країн і держав, а їх 
людності, звичаї людей, їх діяльності і культури. 

В. Ґеринович, як і С. Рудницький, негативно оцінює антропоцентризм 
географії. “Часи середніх віків – се період цілковитого застою та занепаду усіх 
природничих наук; деякі проблиски геоrpафічних змагань були справді, але вони 
не могли ніяк розростися, розвинутися, стати на ширших самостійних основах [...]. 
В тім часі, коли під впливом різнорідних чинників зростають гуманістичні науки 
та стають виразом розумової праці людини, не має географія нічого важнішого 
записати, вона і дальше знаходиться на похилій упадку”2. І далі: “навіть часи 
великого Відродження перейшли для географії безслідно [...]. Навіть часи великих 
відкриттів не могли її воскресити [...]. Пляма загального напрямку надто була 
сильна, тяжіла над усім, що лиш носило на собі характер природописности, 
намагалася вкривати усі галузі знання, оперті на природничих основах”3. 

Це надто критичний погляд В. Ґериновича. По-перше, таки були досягнення у 
землезнанні – арабські географи, які у VІІ–ХV століттях мали величезні успіхи як 
у фізіо-, так і в антропогеографічному баченні cвіту4; по-друге, книга Бернгардта 

1 Руднuцькuй С. Про становище історичної географії в системі сучасного землезнання / 
С. Рудницький // 11 Зап. іст.-філ. відділу ВУАН. – 1927. – Т. 13–14.

2 Ґеринович В. Поняття, мета і метод географії / В. Геринович // Новітня українська суспільна 
географія. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 211.

3 Там само. – С. 211.
4 Шаблій О. Основи суспільної географії / О. Шаблій. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 

2004. – С. 49–50.
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Вареніуса “Генеральна географія” (1650) була яскравим виявом фізіоцентризму; 
по-третє, епоха Великих географічних відкриттів (кінець ХV–ХVII ст.) дала 
величезний фактичний матеріал, передовсім для утвердження фізіоцентризму у 
нашій науці. 

З дрyгoї половини ХІХ ст. географія переходить у русло фізіоцентричної 
парадигми. Зумовлене це розвитком позитивізмy і неопозитивізму у філософії, 
розвитком точних наук, революцією у природничих науках, їх практичному 
спрямуванні. Особливо цьому сприяли інтенсивні практичні і теоретичні 
досягнення у сфері геології – спорідненої з географією науки. Геологія дала 
величезний інформаційний матеріал для розуміння географії як науки про 3емлю. 

С. Рудницький і В. Ґеринович увійшли в науку на переломі, точніше у період 
переходу географічної науки з антропоцентризму на фізіоцентричну парадигму. 
Перед українськими географами суспільні реалії ставили на порядок денний 
проблеми існування українства як нації – обґрунтування географічних основ її 
державності. Це окреслення її національно-територіальних меж, дослідження 
природно ресурсного потенціалу етнічної української території як головної основи 
існування і розвитку нації (С. Рудницький) і її державності. І це стимулювало 
дослідження географічної науки у руслі антропогеографії України, зокрема 
стосується це й В. Ґериновича. 

Загальна і описова географія

Як правило, загальногеографічні проблеми у більшості випадків розглядали 
в умовах панування фізіоцентричної парадигми. Зрозуміло, що природно-
географічні світи (сфери) – рослинний, тваринний, тверда, рідка чи газова 
оболонки Землі пов’язані певними геопросторовими закономірностями і ці зв’язки 
(закономірності) найчастіше кидаються в вічі. Та навіть вплив природних умов на 
діяльність людини настільки був очевидним, що фізіоцентризм просто випливав 
із самої суті географічних (земних) спостережень. 

Проте з середини другої половини ХІХ ст. у науці панують позитивістські 
і неопозитивістські філософські підходи. А позитивізм визнає лише конкретні 
(позитивні) знання. Це було пов’язано з розвитком природничих наук, із станов-
ленням індустріального типу виробництва. Загальні істини, закони і закономірності 
вважають абстрактними, позбавленими наукового змісту. 

Багато учених, зокрема й В. Ґеринович, дотримувалися думки, що загальна 
географія є спекулятивним напрямком землезнання. Правда, С. Рудницький 
цього не визнавав. У праці “Нинішня географія” (1905) він окреслив проблеми, 
які охоплює загальна географія: проблему об’єкта і предмета науки, її закони і 
закономірності та ін. В. Ґеринович у праці “Поняття, мета і метод географії” ось 
як характеризує описову i загальну географію: “В географії склався погляд, що 
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поділ географії на так звану загальну і описову є необхідністю [...]. Географія 
описова, або спеціяльна, найчистішою формою якої є т. зв. хорографія, що, як 
висловлюється Ріхтгофен, має метою подати повну суму реального знання, яке 
стосується якогось земного простору. Caма собою хорографія суха, але об’єктивна; 
се збір матеріялу і нічого більше. Пануючою методою у хорографії є синтетична 
метода. В інший спосіб представляє нам географічний матеріял “друга” географія – 
т. зв. загальна, або з огляду на її метод аналітичний, опирається на хорографічнім 
матеріялі цілої Землі, розважає його під поглядом морфологічним, гілологічним 
[змістовним. – О. Ш.], динамічним і генетичним, враховує не випадкові, але тривкі 
характеристичні цілі, виказує їх взаємну залежність та відкриває нам загальні 
закони, яким улягає Земля із тим усім, що на ній знаходиться. Щe в инший 
спосіб представляє нам географічні явища т. зв. хорологія. Послуговується вона 
еклектичним синтетично-аналітичним методом; значить поступає і як хорографія, 
і як географія загальна. Побіч хорографічного матеріялу чваниться хорологія тим, 
що схоплює загальнопануючі закони, і се надає її інтересу, життя. 

Поминаємо тут хорографію, яка чогось географічного має в собі дуже мало, а 
займемося становищем т. зв. загальної географії, розберемо, яку роль відіграє вона 
супроти хорографії та инших наук. Із хорографії бере матеріял і обробляє се, що є 
предметом дослідів инших наук. Значить, можe вигідно обмежитися до зібрання 
того, що дадуть їй самі спеціальні науки. Иншими словами скажемо: переповідає 
вже раз основне сказане; стає надпрограмовим, часом непотрібним баластом. 
Можна тут говорити про педагогічну вартість т. зв. загальної географії; багато 
учених обстоюють за тим та підкреслюють її роль пропедевтичну. Запитаймо себе: 
чи вартніший є матеріял з першої чи з другої руки. Відповідь може бути лиш одна. 
Не вистачає географові прочитати хоча й би і як знаменитий підручник загальної 
географії, щоби був достатньо підготовлений до самостійних географічних 
дослідів. Він мусить звернутися до джерел, пізнати основно те, що потрібне, а 
тоді доперва праця його принесе дійсний пожиток. Нещастям у нас є, що знання 
підручника т. зв. загальної географії дає патент на “географа”, а він із своїми 
відомостями, наче ся блудна вівця, не зробить ні кроку самостійного. З огляду на 
се уважаю педагогічну вартість т. зв. загальної географії надто проблематичною, 
недостатньою, до сповнення так важкого завдання. 

Треба признати, що т. зв. загальна географія виконувала неабияку роль в історії 
розвитку географічної думки. Вона була тою авангардою, яка стримувала на собі 
напір зростаючих инших наук, була тим, чим географія довгий час рятувала свою 
самостійність. А коли з часом инші науки почали входити в її обсяг діяльності та 
зайняли його, взяла вона їх усіх під свій “загальний” омофор, щоби лиш врятувати 
бодай тінь самостійности географії. 

З огляду на се т. зв. загальна географія була може колись потрібна; тоді, коли 
завдання географії не були ясно з’ясовані. Коли ж се сталося, коли географія 
як така не “боїться ні напорів, ні ударів, ні займу поля діяльности, можна т. зв. 
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загальну географію залишити її судьбі. Банзе зве її зозулиним яйцем у географії; 
вона розриває її органічну цілість, дуалізує її з природи моністичну пляму. Ось 
тому завершує він: геть її з географії”1,2.

Негативно ставиться В. Ґеринович і до т. зв. хорології, яка, на думку 
С. Рудницького, стоїть у центрі географічної діяльності. Вона, вважає B. Ґеринович, 
є еклектичною, бо користується як хорографією, так і загальною географією 
(“аналітично-синтетичним методом”). Він звертає увагу на те, що хорологія є 
зайвою. Її цілком заміняє географія. “... Хорологія в чисто теософічнім розумінні – 
отсе географiя. Називати її інакше нема потреби. Вона надто освячена традицією 
аби заступати її иншою. Географія як така чисто моністична, з питомим методом є 
лиш одна. На частинки її ділити не можна; лише регіональний момент може бути 
її дільником”3. 

Як і німецький географ Е. Банзе, В. Ґеринович визначає предмет географії 
так: “лише се, що дійсно бачить фізичне людське око, належить дo географії. 
Атмосфера, покривало земне [земна поверхня разом з усіма явищами, процесами 
і предметами на ній. – О. Ш.] – отсе терен географічних досліджень. То, що є поза 
тим, географію не обходить!”4. 

Дуже важливою є позиція ученого щодо методу (-ів) дослідження географії. 
“Географ не мусить трактувати усе те, що знаходиться на терені дійсності його 
науки, але лише те, що в’яжеться причинним вузлом [підкреслення наше. – О. Ш.] 
з иншими явищами. Те все мусить увійти до сего ланцюга, який є географічним 
образом, стати його одною частиною, ланкою, сплестись із цілістю в одно. В у 
цім сплетенню полученню (Vегkеttung), – зазначимо мимоходом, – полягає метод 
географії”5. 

Отже, на перше місце В. Ґеринович висуває філософський метод причинності, 
а вже потім – загальнонаукові логічні методи аналізу (загальна географія) і синтезу 
та їх поєднання у хорології – аналітично-синтетичній. І нарешті, конкретний метод 
дослідження – це спостереження: “Все, що бачить фізичне людське око”. Здається, 
В. Ґеринович іде у методології від конкретного споглядання (“спостереження”), 
до абстрактного мислення (“аналіз – синтез”, встановлення причинних зв’язків). 
Учений, незважаючи на практичний вихід багатьох “позитивних” (природних, 
стислих) наук, не вважає географію практичною наукою: “Географія як така не 
є і не може бути наукою прикладною (angevandte), за яку уважано ії давніше, не 
признаючи ні її самостійності, ні чистоти”6. 

1 Ґеринович В. Поняття, мета і метод географії… – С. 223–224.
2 Banse E. Geographie. Petermanns geographische Mitteilungen / E. Banse. – Gotha, 1912. – С. 54. 

Зошити за січень, лютий і март. З картою.
3 Ґеринович В. Поняття, мета і метод географії… – С. 224.
4 Там само. – С. 221.
5 Там само. – С. 221.
6 Там само. – С. 222.
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У наш час домінує думка, що географічна наука має міцну теоретичну базу 
(загальна географія), описово-хорологічний сенс і застосування у сфері практичній 
(інженерна геоморфологія, теорія територіальних комплексів, екологія ландшафту, 
районне планування тощо). 

Антропогеографічне спрямування                                                     
і географічний детермінізм

Кінець ХVІІІ ст. – початок ХХ ст. характеризувався розвитком суспільної 
географії у руслі т. зв. камеральної статистики чи “описового державознавства” 
німецького вченого Ахенваля. Замовлення імперій, що окупували Україну 
(Російської, Австро-Угорської), на статистичні характеристики (губерній, країв, 
провінцій) стимулювали широкомасштабні “географічно-статистичні” описи 
регіонів. Дуже часто ці описи робили за єдиним планом з використанням земської 
статистики (в Російській імперії) чи державного обліку (перепису) населення і 
господарства (переважно в Австро-Угорщині), з урахуванням даних анкетування. 
Загалом вони подавали досить точну і об’єктивну інформацію про стан природно-
ресурсного, демографічного і господарського потенціалу регіонів. Ці дані, як і 
матеріали переписів населення, часто використовували деякі вчені-статистики 
(О. Шафонський, Д. Журавський, І. Миклашевський, О. Русов та ін.) у руслі т. зв. 
галузево-статистичного напрямку економічної географії. Саме цей напрямок 
характеризував певний етап у розвитку української суспільної географії. 

Водночас у середині – другій половині ХІХ ст. у суспільній географії набуває 
прав громадянства новий її напрямок – антропогеографія (адепти – німецькі 
географи К. Ріттер, Ф. Ратцель) чи географія людини (французи Е.Реклю, 
Поль Відаль де ля Бляш). Українська географія, що формувалася як новітня 
європейська наука (С. Рудницький, В. Ґеринович, О. Степанів, В. Кубійович, 
В. Огоновський та ін), стала на цей антропогеографічний шлях розвитку. Вона, 
власне, формувалася як національна, бо розвивалася українською мовою і 
національно свідомими ученими. Головне в антропогеографії (як і в географії 
людини) було трактування суттєвої залежності життєдіяльності людини 
від природного середовища, Звичайно, це не був географічний детермінізм 
Ш. Л. Монтеск’є (другої половини ХVІІІ ст.), а посибілістичне розуміння 
довкілля. Ідею посибілізму висунув француз П. Відаль. Суть її в тому, що природа 
створює лише певні умови, можливості (possible – французькою чи англійською 
означає можливість) для певного виду чи роду людської діяльності, а характер чи 
ступінь використання цих можливостей залежить вже від виробничої чи духовної 
культури людини, суспільства. 

У своїх численних працях – краєзнавчих, країно- і українознавчих, – В. Ґери-
нович стає на антропогеографічні геодетерміністичні позиції. Особливо це помітно 
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у статтях “Україна у відношенні до европейського Сходу” та “Схід Європи”. 
Головна ідея цих праць полягає в природно-географічній необхідності створення 
“неділимого” в політичному й економічному Сходу Європи. Цю необхідність 
трактує В. Ґеринович як закономірність.

“Природа, – пише учений, – диктує закони людині, а не вона їй. Вона впливає 
на її (людини. – О. Ш.) фізичне і духовне обличчя, оформляє її етнографічне, 
антропополітичне, суспільне, економічне, соціальне чи державне життя”1. 
І далі: “Антропогеограф вважає людство як більш або менш пластичну масу, яка 
піддається діяльності природи. Коли йдеться про її форму, то найважливішу роль 
у цьому напрямку відіграє географічне обличчя [виділення наше. – О. Ш.], яке 
лучить, ділить, з’єднує (роз’єднує, зближує та віддаляє) поодинокі атоми людської 
нації [...]. Як людська маса знайдеться серед якогось геоморфологічного середовища, 
скажімо, у якійсь формі, то вона починає підлягати вже завчасно означеному 
процесові [...]. Результат цих процесів один. Його можна завчасно передбачити, 
означити [підкреслення наше. – О. Ш.] […]. Геоморфологічний чинник рішає не 
тільки про якість, але і про обсяг даної маси. Цей обсяг мусить бути відповідним 
до величини певної географічної одиниці, серед якої він опинився”2. 

Отже, можна зробити два висновки: B. Ґеринович серед природних чинників, 
що впливають на суспільство (розселення населення), головним вважає геоморфо-
логічний (іншими словами, рельєф території)3 і учений підкреслює завчасну 
означеність кількісних і якісних характеристик цього впливу. Нагадаємо, що вже 
після Другої світової війни виникли теорії не детерміністичного впливу природних 
чинників, а ймовірного, вірогідного (О. Спейт, 1957). 

Свої геодетерміністичні постулати В. Ґеринович ілюструє історією і 
географією Східної Європи: “Як влита в посудину з рівним дном пластична маса 
мусить обійняти її цілу і утворити одну цілість, так само має розіллятися по цій 
визначеній географічній одиниці і людське море і опертися на тверді береги-межі 
(тут Уральські, Кавказькі і Карпатські гори. – О. Ш.), утворюючи щось єдине. 
Яке культурне, етнографічне, господарське обличчя прийдеться їй прийняти у 
майбутньому, – все це покажуть результати діяння тих численних чинників, що 
нараз у ній знаходяться і діють за тривкими антропогеографічними законами. 
Першою мірою оця географічна одиниця мусить стати формою для великої 
політичної одиниці”4. 

Учений шукає підтвердження своєї позиції в історії. Він наводить приклади 
стремління зайняти простір Східної Європи Давньою (Київською) Руссю, 

1 Ґеринович В. Україна у відношенні до європейського Сходу / В. Геринович // Червона правда. – 
1921. – 9 грудня.

2 Там само.
3 Наприкінці ХVІІІ ст. Ш. Л. Монтеск’є вважав таким головним чинником клімат. Англійський 

вчений Бокль – характер ґрунтового покриву.
4 Там само.
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Великим Князівством Литовським, Річчю Посполитою чи Російською імперією 
В. Ґеринович підкреслює, що “на цього роду географічній одиниці, якою є Схід 
Європи, немає місця більше ніж для однієї політичної одиниці”1. 

Учений констатує, що жодна з держав не досягає меж Східної Європи 
(див. статтю “Україна у відношенні до європейського Сходу”). Водночас він 
пояснює “головну суттєву причину, яка вплинула на занепад згаданих держав. 
Нею є велика диспропорція між кількістю [людності] гегемоної нації [русинів, 
литовців, поляків, росіян. – О. Ш.] і кількістю [людності] інших народів, які 
входять у склад держави”2. 

Отже із правила (закономірності) маємо суцільні винятки, що применшують 
об’єктивну роль географічного (геоморфологічного) чинника. У ХХ ст., коли 
остаточно сформувалися модерні нації (українська, білоруська, балтійські тощо), 
стверджувати постулати, які мали деяку силу у ХVІІІ–ХІХ ст. – це вже анахронізм. 

В. Ґеринович підкреслює, що “ні один із східноєвропейських народів не 
представляє сам собою такої вартості, щоб бути в силі опанувати інші народи. 
До створення із Сходу Європи однієї політичної одиниці не підходить ні один 
народ”3. Здається, натяк дуже прозорий, якщо взяти до уваги, коли і де це було 
написано. 

В. Ґеринович намагається примирити дві тенденції – природну необхідність 
створення єдиної держави на усьому східноєвропейському просторі, з одного 
боку, і суспільно-економічну закономірність формування національних держав, 
з іншого, – таким чином: “розв’язка східноєвропейського Сходу, а з іншого – 
відповідне задоволення потреб кожної її частини. Іншими словами, єдиний 
неділимий (назовні) федеративний (навнутрі) Схід Європи”4. 

Значення простору

Проблема простору, точніше простору земної поверхні у географічній науці 
давня. Категорія ойкумени у древньогрецькому науковому знанні відповідала не 
стільки заселеній людиною території, скільки географічному просторові (суші і 
водній поверхні), які практично й інтелектуально були освоєні на той час. Вже 
тоді ця категорія не була умоглядною. Вона мислилася лише через поняття, що 
відповідало людській діяльності, спрямованої на подолання простору, формування 
його як функціонального цілого. 

Саме у цьому контексті греко-римський географ, картограф, математик 
та астроном Клавдій Птоломей (І–ІІ ст. по Р. Хр.) виділяв т. зв. хорологічні 

1 Ґеринович В. Україна у відношенні до європейського Сходу...
2 Там само.
3 Там само.
4 Там само.
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(просторові) науки (хорос – по-давньогрецькому означає простір). Зокрема, він 
писав про існування хорографії (описової, кількісної “географії”) та хорології 
(загальної, якісної “географії”). Хорологічні науки охоплюють, крім власне 
географії, також астрономію. І десь до ХVІ ст. ці науки – географія та астрономія 
були єдиною наукою – космографією (згадаймо книгу Себастьяна Мінцера 
“Загальна космографія”). Геопросторові ідеї, закладені у давній Греції, були 
розвинуті у пізніші часи. 

Вже у новітній час, у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. німецький географ 
Альфред Геттнер наголошував, що “предметом географії є відношення простору 
земної поверхні”. Отже, не сам простір як такий, а просторові відношення. 

У (60-х роках ХХ ст.) американський географ Вільям Бунге підкреслював, що 
теорія центральних місць (В. Кристаллер, А. Льош) і переміщень – це головні теорії 
географії. Отже, місця і переміщення між ними, як відображення геопросторових 
фундаментальних характеристик земної поверхні. 

Естонський географ Селма Ниммик констатувала, що географічні закони – 
це закони розвитку і функціонування геопросmорових відношень і структури 
географічного простору. А у нашому трактуванні, предметом суспільної географії 
є геопросторова організація (вона охоплює і взаєморозташування об’єктів, і 
просторові зв’язки – відношення між ними, і формування просторових структур і 
їх функціонування) суспільства і його складових частин1. 

У наш час разом з категоріями простору і його відношень виникли поняття 
концептуального простору, простору-конструкта, багатовимірного простору, 
віртуального простору. Поки що вони недостатньо опрацьовані географічною 
наукою. 

Зрозуміло, що у часи В. Ґериновича проблему простору вивчали у руслі 
головно демографічної, політичної географії і геополітики та географії культури. 
До речі, концептуальна стаття ученого “Простір і його значення” з’явилася 
наприкінці Першої світової війни (1919 р.) і друкувалася у військовій газеті УГА 
“Стрілець”. 

У цій статті В. Ґеринович акцентує на тому, що війна прискорює усі 
геопросторові процеси: зміну етнографічних і політичних меж, роль багатих 
і бідних на продовольство і викопні ресурси країн, роль континентального і 
морського положення країн та ін. Головну увагу учений звертає на такі питання 
ролі земного простору – кількості і якості людності в історичних, точніше 
геополітичних подіях і процесах. Спочатку він працює у руслі політико-геогра-
фічних ідей Ратцеля. Зокрема, обстоює такі положення: 

1) чим більша кількість населення певного народу, тим для його прожитку 
необхідно більше простору (це “екстенсивна” парадигма розвитку); 

1 Шаблій О. І. Основи суспільної географії / О. І. Шаблій. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 
2004. – С. 16–18.
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2) розміщення відбувається або за згодою (“по волі”) або проти (“поневолі”) 
сусіда (-ів), інших країн; 

3) народи не лише більш чисельні, але й більш культурно розвинені натис-
кали нa слабших у цьому відношенні народи і країни (приклaди: натиск німців 
на поляків, поляків – на українців, українців на степовиків, точніше – на зайняті 
ними степові простори земної поверхні).

В. Ґеринович пише, що “такі поширення народної чи державної границі 
(розширення життєвого простору. – О. Ш.), які випливають з потреб життя, мають 
природний характер. Але бувають, і то досить часто, і такі випадки в історії, де один 
народ іде на другого не заради потреби заспокоєння голоду, але із-за вигіднішого 
життя коштом іншого [...]. Поширення меж держав і народів з того роду причин 
перебуває у колізії з основами етики і носить на собі знамено […] імперіалізму”1. 

Отут завоювання простору одного народу (держави) іншим народом 
(державою) В. Ґеринович розглядає в іншій площині – соціально-політичній. Бо 
володіння “чужим” простором – це не лише володіння землею, її ресурсами, але 
й експлуатація, використання сили та інтелектуального потенціалу одного народу 
іншим. Цього аспекту просторово-географічних досліджень не було у Ф. Ратцеля. 
Він розглядав державу як надіндивідуальний живий організм, який підлягає дії 
біологічних законів, потребує продовольства а значить і відповідного простору. 
Учень Ратцеля шведський учений Рудольф Челлен розглядав державу як форму 
існування у праці “Держава як форма життя” (1916). В. Ґеринович у 1919 р. міг і не 
читати цієї праці Р. Челлена, а геодетерміністичний і “соціально-дарвіністський” 
підхід у нього чітко простежуємо. 

Учений різко виступає проти імперіалістичного “освоєння” простору шляхом 
підкорення народів i прилучення до сильних світу сього їх життєвого простору. 
В. Ґеринович наголошує, що саме імперіалізм, нахабництво (!) “закопав” усіх 
великих завойовників, починаючи від ассирійського і вавилонського царств і 
закінчуючи Річчю Посполитою чи Російською імперією. Історія їх нічого не 
навчила, тобто не стала учителькою життя (“magistra vitae”). “Простір, якого 
не було чим достатньо виповнити, був не лише причиною відпадання забраних 
країн, але так ослабив їх [царів, імператорів, королів. – О. Ш.], що став причиною 
і їх заглади”2. У багатьох працях В. Ґеринович обґpунтовує мирне освоєння 
бездержавними українцями (особливо наприкінці ХІV ст.) – у кінці ХІХ століття 
простору Північного Причорномор’я (землеробська колонізація), Північного 
Кавказу і півдня Далекого Сходу. 

Отже, у теоретичних і методологічних позиціях В. Ґеринович стояв в одному 
ряду з визначними європейськими географами, застосовуючи розвинені ними 
наукові положення щодо насущих потреб для національної науки. 

1 Ґеринович В. О. Простір і його значення / В. О. Ґеринович // Стрілець. –1919. – 16 травня.
2 Там само.
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Доктор Географії Олена Степанів

Біографічні відомості*1

Степанів Олена Марія Іванівна (1892–1963) – доктор філософії (1921), 
професор, учена-географ та історик, педагог, організатор науки та освіти, член 
Наукового Товариства ім. Шевченка. Відома своєю громадською діяльністю перед 
Першою світовою війною. Героїчно боролася під час Першої світової війни у лавах 
українських Січових Стрільців та в Українській Галицькій Армії. Була активісткою 
“Учительської громади” та кооперативного руху 
у міжвоєнний період.

Зробила внесок у географічне україно-
знавство і регіоналістику, демогеографію та 
геоурбаністику, дослідження природних ресурсів 
та населення Західного реґіону України та ін. 
Написала близько 100 наукових праць.

Народилася 7 грудня 1892 р. у с. Вишнівчик 
Перемишлянського району на Львівщині у родині 
священика. Закінчила Львівську учительську 
семінарію (1912), екстерном здала екзамени на 
атестат зрілості у Першій українській гімназії 
Львова і 1914 р. закінчила два курси філософського 
відділу Львівського університету. Після Першої 
світової війни вчилася у Віденському університеті, 
де захистила докторант (1921) на тему “Розвиток 
і розподіл суспільства давньої Руси до половини 
ХІІІ ст.”. 

З Відня повернулася до Львова. Працювала професором Гімназії Сестер 
Василіанок (1921–1935), референтом Ревізійного Союзу українських кооператив 
(1935–1939). Під час окупації Львова нацистами керувала Статистичним 
бюро міста, а після відновлення совєтського режиму працювала в наукових і 
навчальних закладах Львова та Києва. Була засуджена до 10-ти років ув’язнення 
у таборах суворого режиму (1950). Звільнена у 1956 р. Померла 11 липня 1963 р. 
Реабілітована. 

Серед наукових праць найвідомішими є книги: “Сучасний Львів” (1943), 
“Економгеографія українських земель” (цикл лекцій, 1938; рукопис опублікований 
у 2002 р. і 2003 р.), “Дністер – важлива транспортна магістраль” (рукопис, 

* Друкується за: Доктор географії Олена Степанів / Новітня українська суспільна географія. 
Хрестоматія / Упор. та автор біографічних статей проф. О. Шаблій. – Львів : Видавн. центр ЛНУ 
ім. Івана Франка, 2007. – С. 278.

Олена Степанів
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1948), а також геополітична мініатюра “Крим: ключ Чорного моря” (1943) – усі 
опубліковано в 2003 р.

Іменем Олени Степанів у Львові названо середню школу і вулицю. У 2003 р. 
посвячено меморіальну таблицю на будинку, де знаходилася Гімназія Сестер 
Василіаном (автор Ярослав Скакун), відновлено музей у рідному селі Вишнівчик 
та видано дві книги праць О. Степанів (за ред. проф. О. Шаблія).
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Внесок в українську суспільну географію*1

Науковий внесок О. Степанів можна зрозуміти і оцінити у контексті 
становлення і розвитку національної географічної, зокрема суспільногеографічної 
науки. Процес цього становлення був із зрозумілих причин дещо спізнений на 
фоні розвитку національних географічних шкіл країн і народів Європи. Але 
він характеризувався прискореним розвитком, швидким освоєнням здобутків 
європейських, особливо німецької (і австрійської) географічних підходів і 
шкіл. Роль С. Рудницького, його фундаментальної праці “Нинішня географія” 
(1905 р.) на початку становлення української антропогеографії незаперечна. 
А сам С. Рудницький був учителем географії у Львівському і Віденському 
університетах не лише О. Степанів, але й інших українських учених В. Ґериновича, 
В. Огоновського, І. Федіва, Г. Дрогомирецького, М. Дольницького, В. Баб’яка, 
М. Іваничука, В. Буцури та ін. 

Олена Степанів написала близько сотні наукових праць, більшість з яких – 
із суспільної географії. Аналіз наукового доробку О. Степанів дає можливість 
виділити окремі аспекти її дослідницької діяльності: географо-українознавчий, 
краєзнавчо-реrіоналістичний, демогеографічний, геоурбаністичний, ресурсно-
знавчий та ін. 

Географо-українознавчuй напрямок досліджень. У міжвоєнні роки централь-
ною проблемою географічних студій українських учених була проблема географії 
України. Над нею працювали національно свідомі антропо- і економіко-географи. 
Вже з 1918–1921 рр. масово з’явилися книги з географії України в її етнографічних 
межах. Першими були книги докторів наук – Степана Рудницького, Валентина 
Садовського, Володимира Ґериновича, Мирона Дольницького. Своєрідним 

* Друкується за: Шаблій О. І. Життя, віддане народу і науці (до 110-річчя від народження Олени 
Степанів) / О. І. Шаблій, О. І. Вісьтак // Історія української географії. – Тернопіль, 2003. – Вип. 7. – 
С. 12–24 (подається скорочено).
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фіналом стало видання колективної праці за редакцією доктора географії, доцента 
Володимира Кубійовича “Географія українських й сумежних земель” (1938). 

Коли Олена Степанів викладала у гімназії Сестер Василіанок (1921–1935), 
тоді у середньошкільній українській освіті Галичини і у діаспорі користувалися 
підручниками С. Рудницького “Україна – наш рідний край”. З кожним роком 
фактичний матеріал цієї книги старів і дедалі менше ураховував зміни, що 
сталися на демографічній та економічній карті України. А книга за редакцією 
В. Кубійовича не була підручником, а радше своєрідною енциклопедією 
географічних знань про Україну. 

У цих умовах Олені Степанів, що довгі роки викладала географію України 
у гімназії, не залишалося нічого, як самій взятися за написання навчального 
посібника з цієї дисципліни. І вона частково це зробила у 1938 році, підготувавши 
шість лекцій з економгеографії України. Розглянемо лише деякі аспекти праці 
О Степанів, що характеризують так званий принцип науковості. Це передусім 
поняттєво-категоріальний апарат дослідження, наукові класифікації і типології, 
українська термінологія і географічна номенклатура (власні назви), акценти і 
пріоритети тощо і їх застосування в географо-українознавчих студіях. 

1. Поняттєво-категоріальний апарат праці з географії України. Серед 
категорій і понять, які передусім потребували уваги були поняття “Україна”, 
“географічне положення”, “український простір (територія)”. О. Степанів, 
як й учитель С. Рудницький й учень В. Кубійович, розуміла складність змісту 
поняття “Україна”. Однак, головним тоді було визначення територіальних меж 
українських етнографічних земель, обсягу поняття “Україна”. Це було політичним 
замовленням з боку державницьких чинників. 

Для позначення просторового обсягу поняття “Україна” О. Степанів вживає 
термін “українські землі”. Для того часу це було виправданим, оскільки Україна 
була розділена між п’ятьма державами-займанцями – Росією (так званою 
УРСР), Польщею, Чехо-Словаччиною, Румунією та Угорщиною. Її визначення 
простору цих земель досить лаконічне: “землі, заселені суцільно українським 
народом […], простягаються на південному сході Европи. Ці землі спираються 
на півдні на рукав ріки Дунаю – Кілію, Чорне та Озівське моря й гори Кавказ 
та переходять на Закарпаттю на південну границю Карпат. На заході цей простір 
висувається найдалі в Карпатах, на вододіл рік Дунайця й Попраду, спирається 
на Сал, джерело ріки Вепра за середній Буг. З півночі творить його ріки Нарва, 
Ясьолда, Вигонівське озеро, Прип’ять, частина середнього Дніпра, Сейму, Донця 
й Дону […]. На сході українські землі доходять до рік: Хопра, Чиру, Донця та устя 
Дону, по Сал, Єрґенські горби, ріки: східний Манич, Куму й Терек” (1, с. 75). 

Це є та матриця, що визначає Україну як етногеографічну одиницю. 
Наступним має бути змістовий підхід, тобто розкриття географічного змісту цієї 
“морфологічної” одиниці. О. Степанів розкриває морфологію поняття “Україна” в 
системі ще однієї категорії – географічного положення. Вона успішно використовує 
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категорію географічного положення для означення “матриці“ українських земель. 
Робить це у природно-географічних термінах (“наші землі лежать головно в області 
Чорного й Озівського морів, тільки західна частина українських земель входить 
в Балтійську область, а південно-східна належить до безвідпливного простору 
Каспійського моря”). Для означення політико-географічного положення України 
розкривається приналежність різних її частин до окремих держав-займанців. 

Однак, може, найцікавішим з погляду обсягу поняття географічного положення 
стосовно України є використання терміна “математико-географічне положення”. 
О. Степанів не лише називає “випуклий чотирикутник” координат України 
(положення між 43° і 53° північної довготи і 20° та 46° східної довготи), але й 
вказує, що українські землі лежать на 3° ближче до північного полюса (бігуна), ніж 
до екватора (рівника). А віддалення України від Атлантичного океану виносить 
33°. Середній меридіан (полуденник) – 33°, а середня паралель (рівнолежник) – 
48°, що пробігають посередині українських земель, перетинаються дещо на захід 
від Кривого Рога. Водночас Чигирин (тепер у Черкаській області) має найбільш 
центральне положення стосовно українських етнографічних земель. 

Отже, у викладі О. Степанів географічне положення є складним феноменом, 
який, будучи чинником розвитку України, у майбутньому великою мірою 
визначатиме його ефективність і пов’язаність з європейським, азіатським світом 
та й у глобальному відношенні. 

Ще одна категорія заслуговує на увагу. Це категорія великопростірності 
України. Це поняття було популярним у державотворенні до і після Першої 
світової війни. Великопростірність була метою мало не кожної держави. Вона 
означала, як мінімум, наявність різноманітних і багатих природних ресурсів, 
особливо земельних (засіб для отримання продовольства) та викопних (для 
розвитку видобувної і обробної промисловості). Крім того великопростірність – 
це резерв для подальшого заселення і глибина стратегічного тилу (з військово-
оборонних мотивів). 

Олена Степанів акцентує, що за величиною площі українські землі 
поступаються у Європі лише Росії (718,3 тис. км2. Зазначимо, що С. Рудницький 
визначає мінімальну площу території У країни в 905 тис. км2, а В. Кубійович 
суцільну територію в 728,5 тис. км2. Вплив великопростірності на інтенсивність 
господарського життя О. Степанів визначає так: “Наше господарське життя офор-
милося в північно-західній частині українських земель, позбавленій засобів для 
розвитку інтенсивного господарства. Наше населення того простору, видячи на 
півдні й сході багаті незаселені простори, в приблизно тих самих кліматичних 
умовах, скерувало свої зусилля не на інтенсифікацію господарського життя в 
районах давнішого заселення, а на стихійну хліборобську кольонізацію нових 
районів” (1, с. 92) 

2. Ще однією науковою категорією, яку ґрунтовно використовує О. Степанів 
у її географоукраїнознавчих студіях є категорія класифікації. Однією з корінних 
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проблем є класифікація чинників розвитку і розміщення господарства та населення. 
О. Степанів не була прихильником географічного детермінізму, згідно з яким 
розвиток і розміщення господарства пояснювалося природними чинниками. 
Вона стверджує, що “розвиток господарства залежить головно від двох основних 
чинників: 1) від природних обставин, які зумовлюють рід господарства і впливають 
на його характер; 2) від людини і ступеня її культурного розвитку, який робить її 
більш чи менш здатною до використовування існуючих природних умов і цим 
самим – до творення та плекання поодиноких галузей господарського життя” 
(1, с. 81) 

Як бачимо, автор серед чинників господарського розвитку окремо виділяє 
чинник людської культури, який є історично змінним. Однак для так званих 
недержавних (точніше бездержавних) народів О. Степанів виділила ще один клас 
чинників – тобто політику держав-займанців, що було характерним для України 
протягом багатьох століть. 

Що стосується чинника економічної політики держав-займанців і її впливу 
на геопросторову організацію суспільного життя на українських землях, то 
О. Степанів тут не опускається до економічного детермінізму. Вона стверджує, 
що “історичні обставини відбилися на укладі нашого господарського життя (одні 
групи організовують його, інші виконують поручені завдання, а треті стараються 
про ринки збуту) в цей спосіб, що піддержує і попирає одні групи, а не дозволяє 
розвиватися другим” […]. 

Далі О. Степанів підкреслює, що “ані Австрія, ані Росія не попирала (не 
підтримувала. – Ред.) розвитку промисловости на українських землях до світової 
(Першої. – Ред.) війни, як також розбудована наших землях таку залізничну 
сіть, яка потрібна була для державних цілей, а не для господарського розвитку 
українських земель”. 

Або візьмемо інше – склад окремих груп чинників, які впливають “на 
розвиток хліборобства та споріднених з ним занять”. Автор, наприклад, виділяє 
серед природних чинників розвитку сільського господарства такі їхні складові: 
1) в більшості рівнинний характер українських земель, 2) сприятливий для 
рільництва і майже однаковий на усій території клімат, 3) “знаменита, більш як 
на 3/4 української території почва” (чорноземи), 4) недостатня забезпеченість 
промисловими природними ресурсами (вугілля, нафта, залізна руда) корінних 
північно-західних земель і їх достаток на колонізованих південно-східних землях, 
5) північно-південний напрям течії головних чорноморських рік, що сприяв 
такому ж напряму хліборобської колонізації території. Автор не зазначає про 
територіальне поєднання, комбінування цих чинників. Однак, це поняття тоді ще 
не існувало (виникає десь у 60-х роках ХХ ст.). 

3. У географії існує особливий тип класифікації – реґіоналізація. Реґіона-
лізація – це поділ земної поверхні чи суспільних явищ і процесів на ній на окремі 
відмінні і своєрідні частини. Найчастіше вона виявляється у виділенні зон і 
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районів. У своїх лекціях з економгеографії України О. Степанів виділяє такі види 
peґioнів: загальногосподарські (вона називає їх областями) і галузеві (подає на 
прикладі сільського господарства). 

Зокрема, О. Степанів підкреслює, що “на нашій території вдається виріжнити 
певні области, де поза рільництвом вибиваються на перший плян інші галузі 
господарського життя, що ріжнять ці області від решти українських земель. 

Розріжняємо, – пише вона, – три головні области господарського життя на 
наших землях: 1) лісово-тваринну, 2) хліборобську, 3) промислову. ці области, 
хоч складаються з округів, розкиданих по різних просторах українських земель, 
творять все-таки одну цілість, бо виказують певні спільні господарські ціхи 
(риси. – Ред.), що й пробивають в видах цих околиць”. Отже, по суті, господарські 
області – це типи округів (районів), які у більшості випадків є територіально 
суміжними. 

За О. Степанів, лісова-тваринна область займає північ України – Полісся, 
переважно західне, і гірські верховини (Карпатську, Кримську, Кавказьку); 
хліборобська область простягається головно у Лісостепу і часткову Степу; 
промислова область охоплює три райони, які “виступають на таких просторах 
українських земель, де в безпосередній близости знаходяться коло себе природні 
джерела енергії (вугілля, газ, нафтова ропа, сили води) і сировина, потрібна 
для промислової переробки (наприклад, залізна руда, солі). Перший район – 
західний, підкарпатський, другий – східний, підкавказький, третій – середній, 
донецько–криворіжсько–дніпровсько–харківський”. Отже, О. Степанів постулює 
двоступеневу ієрархічну реrіоналізацію України (область – район, округ). 
Великою мірою область – це не стільки природно-господарська зона (хоч тут вплив 
зональності природних ресурсів відчутний), скільки тип районів, що переважно 
територіально прилягають один до одного (але це правило не обов’язкове, бо де, 
наприклад, Полісся, а де верховини, які входять з Поліссям в одну область). Кожна 
область (район) – це інтегрально-господарський peґioн. Наприклад, вказується, 
що у промисловій області, крім промислового життя, розвивається хліборобство, 
а у лісово-тваринній області – домашні промисли, деревообробна, хімічна 
промисловості та галузі промисловості, що пов’язані з сільським господарством. 
Особливо цей зв’язок видно у хліборобській області (тепер ми називаємо це 
агропромисловим комплексом). 

4. У праці “Економгеографія українських земель” О. Степанів широко 
використовує категорію зв’язків. Відомо, що у географії категорія зв’язків, 
особливо причинно-наслідкових, зокрема тих, які розкривають генезу явищ 
і процесів, як і у кожній науці, є центральною. Зазначимо, що усі ці зв’язки 
відображають закономірності, в тому числі і геопросторові у розвитку явищ і 
процесів на земній поверхні. 

Генетичні зв’язки – це відносини між чинниками (факторами), з одного боку, 
і наслідками їхніх дій – з іншого. Зокрема, О. Степанів пояснює їхній вплив на 
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рівень розвитку господарства в Україні загалом і в окремих її peґioнax зокрема. 
Наприклад, якщо природні фактори у лісостеповій зоні, а точніше – у так 
званій “хліборобській області” загалом є сприятливим для розвитку сільського 
господарства, то соціально-економічні і політико-державні (політика держав-
займанців) як чинники господарського розвитку – несприятливі. 

Класичний тип генетичних зв’язків видно із такої фрази автора: “хліборобський 
характер господарки українських земель визначує український національний 
характер. Він виявляється в нашім господарськім життю – ступенем видатності 
праці і ступенем нашої придатности до ріжних родів господарської діяльності”. 
Або інше: “з розвитком хліборобства заникає природний випас тварин, а 
зачинається годівля тварин. Вона є вповні залежна (підкреслення наше. – О. Ш., 
О. В.) від ступеня хліборобської культури. Інтенсивне хліборобство (управа 
пашних [кормових. – Ред.] рослин) і харчова промисловість сприяють раціональній 
годівлі”. І нарешті останнє: “під впливом вирубування лісів також великий вплив 
на зміну підсоння, наводнення та на родючість наших ґрунтів. Під впливом 
вирубування лісів висихають джерела, міліють ріки, балки – водориї нищать почву, 
клімат загострюється (літні спеки, вітри, мороз), наглі повені нищать людський 
дорібок, цілина яловіє. Вслід за тим йде брак палива та будівельного матеріялу. 
На українських землях в СРСР так порубано ліси, що будівельний матеріял треба 
довозити з північних околиць СРСР, а останніми часами вийшла взагалі заборона 
уживити в УССР дерева як будівельного матеріалу”. 

Краєзнавчий і реґіоналістичний напрямки досліджень

До географічного українознавства відносимо краєзнавчі і реґіоналістичні 
студії українских земель. Усі українські географи міжвоєнного часу як на заході, 
так і на сході звертали особливу увагу на цей аспект географії. Відомі праці з 
краєзнавства С. Рудницького, В. Ґериновича (“Кам’янеччина” у двох томах), 
Ф. Матвієнка-Гарнаги, В. Кубійовича, М. Дольницького та ін. Працювала у цій 
ділянці й Олена Степанів. Тут хочемо звернути увагу на ті твори, які стосуються 
більш-менш великих peґioнiв України: Криму і Подністров’я. Це праці, написані 
під час війни і опубліковані у календарі “За народ” та у журналі “Дорога”, який 
виходив у Львові. 

Краєзнавство, як відомо, – це знання рідного краю – поселення (міста чи 
села), його околиць, історико-географічного, етнографічного чи територіально-
адміністративного району. Одним словом, певної частини країни, у якій 
народилася чи живе людина. Великий український письменник Іван Франко 
підкреслював, що краєзнавство дає “… змогу докладно ознайомитися зі своїм 
краєм і усією Батьківщиною, з її географічним положенням, ґpунтами, кліматом, 
шляхами сполучення, містами, людьми, суспільним устроєм, історією, пам’ятками 
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і т. д. […]. Перша прикмета раціональної освіти – знати своє найближче оточення, 
знати минуле і сучасне свого народу і відчувати себе живим і свідомим членом 
живого, свідомого і об’єднаного організму” (2, с. 116). Вслід за І. Франком Олена 
Степанів нагадує, що “любов до рідного краю, що зароджується природно від 
найранших днів людського життя, поглиблюється з часом через пізнання усіх 
закутків рідної землі, почавши від найближчого оточення, аж до її найдальших 
меж” (1, с. 273). 

Пізнати рідний край можна, читаючи книги або журнальні чи газетні статті 
про нього. Але найважливіше, як радить О. Степанів, пізнавати рідну Батьківщину 
і батьківщину, мандруючи. “Пізнання Батьківщини, – пише вона, – […] ніколи 
не буде таке глибоке, всебічне і повне, як здобуте самостійно в цей спосіб, що 
виходжено рідну землю власними ногами і окинуто власними очима”(1, с. 273). 
Отже, основа цього – мандрівництво. “Розбудуймо тому й поглибімо наше рідне 
мандрівництво, – пише вона, – зробімо його доцільним і пляновим; пізнаймо 
тим способом кожну п’ядь рідної землі – хай вріжеться безпосередньо в нашу 
душу її величня краса, хай забренить вона в наших серцях полум’яною любов’ю 
так жаркою, що не вб’є її ні багатство, ні розкіш, ні нужда, ні життьові невдачі” 
(1, с. 277). О. Степанів перечислює варті краєзнавчої уваги атрактивні об’єкти 
Карпат і Полісся, Волині і Поділля, Розточчя і Підляшшя, Покуття чи Підгір’я. 

Проте особлива зацікавленість О. Степанів басейном Дністра. У статті 
“Дністровим шляхом” вона розкриває історико-географічну привабливість 
цього басейну. “Вже від довшого часу, – пише вона, – задумувано зрегулювати 
русло Дністра, получити його водним каналом через Львів зі Сяном і Вислою та 
попровадити туди правильний водний рух з Балтики у Чорне море” (1, с. 280). 

Вершиною краєзнавчо-реґіоналістичної творчості О. Степанів можна вважати 
її статтю “Крим (ключ Чорного моря)”, надруковану 1943 р. Це геополітичний 
шкіц, який розкриває визначальну роль Кримського півострова у південному 
геополітичному напрямі України. Для О. Степанів нема дилеми: український Крим 
чи неукраїнський. Її кредо: “У чиїх руках висунений у море Кримський півострів, 
той не тільки має право захопити чорноморські шляхи, але й стати паном цілого 
півдня Східної Европи. 

Природних, затишних і добре захованих пристаней Криму, і в першу чергу 
воєнної твердині Севастополя, не заступить Одеса ні Миколаїв, Херсон чи Ростів” 
(1, с. 280). 

О. Степанів виявляє природність входження Криму у склад України. А далі: 
“тільки той, хто буде паном Криму і матиме вільну дорогу крізь босфорські 
ворота до світових шляхів, буде володарем Чорного моря та півдня Східної 
Європи” (1, с. 282). Як актуальні ці слова сьогодні! Особливо, коли формується 
і реалізується доктрина “Міжмор’я”, підвалини якої у свій час заклав учитель 
О. Степанів – фундатор української наукової геополітики академік С. Рудницький. 
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Демогеографія та геоурбаністика

Демогеографія (іншими словами – географія населення) стала окремою 
галуззю антропогеографії лише у післявоєнний період. До цього вона входила 
у антропогеографію (а також у економічну чи історичну географію, особливо 
регіоналістику, у якій продуктивними були історики чи економісти) на правах 
висвітлення окремих демографічних аспектів під час характеристики держав, 
адміністративних, історико-географічних одиниць чи поселень. Згадаймо хоч би 
праці відомого українського історика професора Мирона Кордуби “Територія і 
населення України” (1919) або “Населення північно-західної України” (1918) чи 
праці професора Валентина Садовського “Людність західноукраїнських земель 
по-польському перепису 1921”. 

Уже у першій чверті ХХ ст. в українській географії чітко заявив про себе 
окремий напрямок географії населення – географія міст (геоурбаністика). 
Тут пальма першості належить учневі і колезі Олени Степанів – Володимиру 
Кубійовичу, який з 1927 р. видав першу фундаментальну працю з геоурбаністики 
під назвою “З антропогеографії Нового Санча” – рідного міста автора. Праця 
стала взірцем антропогеографічної характеристики окремого міського поселення 
і географічних чинників його появи й розвитку, просторового зростання, 
територіально-функціонального зонування, географічної динаміки і структури, в 
тому числі національного, соціального і фахового зрізів людності (3). 

Праці О. Степанів з географії населення можна розподілити на три групи: 
а) з історичної географії населення (“Склад і розвиток суспільства давньої Руси 
до половини ХІІІ ст.); б) демогеографії Галичини; в) геоурбаністики (Києва, 
Львова). 

На жаль, праці “Склад і розвиток суспільства давньої Руси до половини 
ХІІІ ст.” не маємо. Вона була захищена О. Степанів як докторська дисертація у 
1921 р. і, можливо, знаходиться в архівах Віденського університету. Із заголовка 
можна судити, що це історико-географічна праця, яка передовсім розкриває 
розподіл населення Русі в період її найбільшого злету (до монголо-татарської 
навали). Зрозуміло, що у ній розглядалася суспільна географія території сучасної 
України, бо саме тут була найбільша щільність людності у вигляді досить великої 
на той час густоти поселень, в тому числі міських. А, отже, для дослідника було 
найбільше збереженої інформації про людність, її географію, заняття, торгівлю 
тощо. Праця була порівняно невеликою. О. Степанів у своїх бібліографічних 
відомостях характеризує її такими параметрами: 2+VІІ+63+3. Очевидно, це 
можна розшифрувати так: 2 – це передмова, VІІ – характеристика джерельної 
бази дослідження, 63 – обсяг тексту дисертації, 2 – кількість сторінок з переліком 
списку використаної літератури (або кількість картосхем, що ймовірніше). 

Так само не маємо праць О. Степанів з географії населення західноукраїнського 
і галицького peґioнiв, написаних наприкінці 30-х – першій половині 40-х років 
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XX ст. Це дві досить солідних розвідки, зважаючи на їхні заголовки: “Земля і 
люди. Населення Галичини в роках 1860, 1900, 1910, 1921 і 1931”, написаної у 
Львові у 1938 р., і праця “Населення західноукраїнських областей в рр. 1944–
1946”, що була підготовлена у Львові у філіалі Інституту економіки АН УРСР У 
1944–1946 рр. (машинопис її становив 150 сторінок). 

Отже, для аналізу нам залишаються тільки геоурбаністичні праці О. Степанів. 
До того ж їх найбільше – понад 20. Лише одна з них присвячена Києву. Вона була 
підготовлена до 2-го тому Кубійовичевої “Географії … ”, який не побачив світу. 
Решта цих праць стосується м. Львова. 

Ці праці написані головно у часовому проміжку 1938–1947 рр. Найбільша 
продуктивність простежуються у 1945 р.: тоді з-під пера О. Степанів вийшло 
десять нам відомих праць. Більшість з них присвячені перспективам промислового 
розвитку Львова. Тематично сюди можна додати ще й працю “Проблеми 
індустріалізації Львова” (1946). Ці праці з’явилися після відомої постанови 
Політбюро ВКП (б) і Ради Міністрів СРСР про індустріалізацію Львова. Зрозуміло, 
що вчені Інституту економіки, де працювала тоді О. Степанів, мали “відгукнутися” 
на цю постанову, що передбачала першочергове будівництво у Львові заводів 
автонавантажувачів та електролампового, а також трикотажної фабрики. 

Особливий науковий інтерес мають праці з геоурбаністики, написані 
О. Степанів до (1938) і під час війни (1943 р.). Праці до війни – це два нариси до 
“Географії … ” В. Кубійовича про Київ і Львів. Під час війни, як вже згадувалося, – 
монографія “Сучасний Львів”. Нариси “Київ” і “Львів” були написані на 
замовлення В. Кубійовича. З цього можна зробити висновок, що В. Кубійович став 
тим промотором, який повернув О. Степанів обличчям до географії, особливо 
антропогеографії. 

Особливо повно характеризує О. Степанів господарський і людський розвиток 
столичних міст в історичному розрізі, поєднуючи цю характеристику з їхнім 
територіальним зростанням. Увага звертається на соціальні і національні аспекти 
цього зростання (шляхом залучення суміжних сільських поселень разом із їхньою 
людністю і способом життя, напливу чужонаціонального елементу і захоплення 
ним управлінських та економічних позицій тощо). 

Та піком геоурбаністичних (і водночас краєзнавчих) студій О. Степанів стала 
її книга “Сучасний Львів”, опублікована “Українським видавництвом” у важкий 
період Другої світової війни (Львів, 1943 р.). Це була книга наскрізь українською, 
написана українським географом про український Львів. До цього часу книги і 
наукові розвідки про Львів написали головно історики – переважно польські 
(Й. Длуґош, Ю.-Б. Зиморовіч, Й. Зубрицький, Л. Харевічова, А. Чоловскі). Були 
і праці українських істориків, як, наприклад, Івана Крип’якевича (відома його 
праця “Історичні проходи по Львові”, 1932), М. Голубця, Р. Зубика, В. Карповича, 
Т. Коструби, А. Петрушевича, І. Шараневича та ін. Серед польських географів 
слід відзначити лише В. Качоровського, з яким співпрацювала О. Степанів і деякі 
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дані з книги якого “Geografi czne ob1icze Lwowa” (“Географічне обличчя Львова”), 
виданої у 1938 р., використала з дозволу автора у своїй праці. Отже, в українській 
географії Львів був терра iнкoґнiтa. 

Це була фундаментальна географічна праця не просто про місто, а передовсім 
про велике місто. Знаємо працю В. Кубійовича про рідний йому Новий Санч, 
який налічував всередині 1920-х років близько 30 тис. мешканців і був звичайним 
повітовим осередком. Водночас м. Львів перед Другою світовою війною мав уже 
понад 300 тис. жителів, був великим торговельно-промисловим та культурно-
освітнім (старий університет та ін.) центром. Цей осередок мав великий вплив на 
свої околиці і відігравав політичну роль не лише у Галичині й Західній Україні, 
але й у всеукраїнському масштабі. 

Не будемо детально характеризувати структуру і зміст книги О. Степанів 
“Сучасний Львів”. Це справа окремої наукової розвідки. Однак зазначимо 
деякі особливості книги. Книга “Сучасний Львів” – це комплексна географічна 
характеристика великого суспільно-географічного осередка України. Комплекс-
ність і системність полягає передовсім у висвітленні зв’язків між територією 
(її природними особливостями) і двома іншими складовими компонентами 
“географічного буття” – людністю (населенням) та господарством (а також 
між цими двома останніми). Тому висвітлення взаємодії у тріаді “людина (з 
її соціальною і культурною сторонами) – природа – господарство” є першою 
ознакою трактування об’єкта як географічного комплексу. 

Географічною ознакою книги є також розгляд Львова як геосистеми у його 
територіальній надсистемі. О. Степанів геніально розкриває місце Львова як 
великоміського поселення у його найближчому оточенні (передмістя, околиці) – 
у системі, як тепер називають, львівського суспільно-географічного вузла. Вона 
визначає цю зону впливу “життєвим простором Львова”. 

Системність об’єкта географічного дослідження – це передовсім його ціліс-
ність. Саме Львів у студіях О. Степанів виступає таким великим і складним цілим, 
що виконує низку геопросторових і суспільно значимих функцій як європейський, 
всеукраїнський, реґіональний і локальний центр. 

Зрозуміло, що головним завданням О. Степанів було охарактеризувати Львів 
як територіально-просторовий унікальний феномен на географічній карті України. 
Цій меті вона підпорядковує навіть історичний аспект розгляду розвитку міста. 
Розділ, де про це йдеться, так і називається “Територіальний розвиток” Львова. 
Однак розвиток передбачає зміни у часовому аспекті. Тому він розглядається у 
просторово-часових координатах. 

Для кожного етапу в історії Львова автор розкриває його просторово-
планувальну структуру і функціональне зонування. Наприклад, для Львова княжих 
часів характерні три частини (як у всіх інших тодішніх містах: дитинець (укріп-
лене місто), підгороддя (окольний город) та пригороддя; для середньовічного 
“готичного” Львова (ХV – початок ХVІ ст.) – це середмістя (обведене мурами 
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з ратушею і ринковою площею), передмістя (Краківське, Галицьке та ін.) і зона 
підльвівських фільварків (Замарстинів, Голосько, Клепарів, Кульпарків та ін., які 
належали переважно німцям). 

У кожний такий період О. Степанів висвітляє чинники територіального 
розвитку Львова. Зрозуміло, що ці чинники мають суспільний, тобто економічний, 
соціальний і політичний характер. Природні чинники були радше несприятливими, 
часто стримуючими, бар’єрними, хоч теж не завжди. Адже те, що Львів виник 
саме у цьому місці, він завдячує наявності тут високих ерозійних “останців” і 
болотистої Полтви, які в сукупності давали можливість виконувати йому оборонні 
функції. Наприклад, той же Звенигород (20 км південно-східніше) не мав таких 
передумов і був жорстоко спалений Батиєм у 1240 р. Тому король Данило 
Галицький переніс оборонний замок із Звенигорода до нового на той час міста 
Львова. О. Степанів дуже влучно і лапідарно визначає роль природних чинників 
У виникненні Львова: “положення княжого міста тісно в’яжеться з фізіографією. 
Місто розбудовувалося на границі сухого незалісненого подільського берега 
й залісненої багнистої заплави Полтва, саме там, де на стику водотривного 
літотамнієвого вапняка виходять багаті горизонти джерельної води” (1, с. 178). 
Отже, тут і рельєф, і геологія, і гідрогеологія, і рослинний світ. Так може сказати 
лише фахівець-географ! У подальшому тексті книги О. Степанів розвиває вплив 
окремих природних чинників на формування, розвиток і функціонування Львова. 

Однак суспільні чинники є визначальними у їх впливі на ці процеси. Зокрема, 
зазначаючи про територіальний розвиток Львова у другій половині ХІХ ст., 
О. Степанів підкреслює: “Львів під впливом причин економічно-культурних 
почав дуже скоро розростатися. Тими причинами були: розбудова залізничних 
шляхів, трамвайних ліній, розріст промислового, а, зокрема, торговельного життя, 
шкільництва, культури, спорту. Виникають дільниці з окремим призначенням: 
промислово-торговельно-складові, банкові, університетські, житлові (робітничі, 
інтелігентські), шпитальні, спортові, забавові тощо” (1, с. 191). Тут вже виділено 
функціонально-територіальне зонування міста, що повністю відповідає сучасним 
підходам до його геопросторового аналізу. 

Особливий чинник розвитку і геопросторової організації міста – це його 
географічне положення: природно-, економіко- і політико-географічне. О. Степанів 
визначає вплив цього чинника на різних етапах розвитку Львова, підкреслюючи 
його позитивні чи негативні ознаки. 

Праця “Сучасний Львів” – антропогеографічна, бо її ядром виступає передов-
сім людина і ширше – людність міста, його населення. У цьому компоненті 
О. Степанів бачить чотири головні сторони: динамічну, соціальну, національну і 
віросповідну. 

Отже, О. Степанів довела, які галузі і види діяльності були У Львові місто-
формуючими протягом його історичного розвитку. Це передовсім торгівля (як 
зовнішня, так і внутрішня), ремесло, промисловість. 
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Закінчується монографія коротким оглядом інфраструктури міста. Хоч цей 
термін ще не використовувався, але вже тоді визначалася множина галузей, видів 
діяльності й інженерних споруд, без яких неможливе нормальне функціонування 
міста. Сюди належать: транспорт (внутрішній і зовнішній), шляхове господарство, 
водопостачання, каналізація, енергозабезпечення (постачання електроенергією, 
газом). Зазначимо, що проблеми, пов’язані з інфраструктурою (особливо водо-
постачання, санітарна очистка, транспортно-шляхова) досі не розв’язані. 

Отже, у порівняно невеликій книзі доктор географії О. Степанів розкрила 
як свою теоретичну обізнаність з геоурбаністичними проблемами та підходами, 
так і шляхи їх застосування щодо великого міського поселення, яким наприкінці 
ХІХ ст. – першій половині ХХ ст. стало одне з найбільших міст України – Львів. 

Дослідження природно-ресурсного потенціалу

У післявоєнний період О. Степанів досліджує реґіональні проблеми природо-
ресурсного потенціалу і його господарського використання. Відомі декілька її 
праць, які розкривають енергетичні та сировинні ресурси промисловості західних 
областей України, природні ресурси гончарних глин північного Поділля та півдня 
Розточчя. Найбільшою є розвідка “Дністер – важлива транспортна магістраль” (179 
сторінок машинопису). Серед них лише праця про гончарні глини була частково 
опублікована у вигляді газетної статті. Розвідка “Енергетичні ресурси і сировинна 
база промисловості західних областей УРСР” втрачена. Збереглась лише рецензія 
на неї кандидата геолого-мінералогічних наук Северина Пастернака. 

Із рецензії видно, що обсяг роботи порівняно невеликий – усього 43 сторінки 
машинопису. Однак тут, на погляд С. Пастернака, властивий “правильний підхід 
і розуміння справи”. У праці окремо розглянуто геологічну будову території 
заходу України. Без цієї передумови мало що можна зрозуміти і зовсім неможливо 
пояснити закономірності і особливості генези і залягання викопних ресурсів. 

Тому О. Степанів, маючи за плечима школу С. Рудницького (Львів) і 
А. Пенка (Відень) і дружню допомогу С. Пастернака (завідувача відділу геології 
в Природничому музеї Львова, де вона працювала), змогла висвітлити не лише 
геологічну будову території (добрі матеріали були ще з австрійських і польських 
часів), але й охарактеризувати енергетичні ресурси (нафта, природний газ, буре 
вугілля і навіть кам’яне вугілля, гідроенергетика) і сировинну базу промислового 
виробництва. В останньому випадку – це ресурси хімічної сировини (калійні 
і кухонні солі, фосфорити, природна сірка тощо), ресурси сировини для 
промисловості будівельних матеріалів (ця сировинна база особливо різноманітна 
і охоплює цементну сировину, будівельні і керамічні глини, скляні й будівельні 
піски, сировину для виготовлення стінових і покрівельних матеріалів та ряд 
інших). 
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Тут важливо було передусім інвентаризувати зазначену енергетичну і 
сировинну базу і зробити, по можливості, їх кількісну і якісну оцінку. Зрозуміло, 
що за такого обсягу праці (43 сторінки) одному автор і це зробити дуже важко, якщо 
неможливо. Треба проте нагадати, що вже у той час були спроби систематизування 
цієї проблеми: ще С. Рудницьким (його праці: Природні області України // Sbornik 
І sjezda Slovanskích geografú а еtпоgгаfú. Рrаhа, 1926; Мар of naturaI wealth of 
Eastem Galicia. М. 1: 1 000 000. Wien, 1922), коли він обґрунтував економічні і 
природноресурсні основи розвитку галицької державності. Вже на другий рік 
завоювання совєтами Західної України вийшла у світ велика монографія Біховера. 

Фіналом наукової праці О. Степанів загалом і її дослідження природно-
ресурсного потенціалу стала фундаментальна праця “Дністер – важлива транспорт-
на магістраль” (1948). Зауважимо, що і у цій проблемі О. Степанів мала своїх 
попередників. Писав про Дністер як воднотранспортну магістраль Володимир 
Ґеринович і колега О. Степанів В. Качоровський. Та й сама О. Степанів у 1943 р. у 
журналі “Дорога” пише невелику статтю “Дністривим шляхом”, де, правда, робить 
рекреаційно-туристичну оцінку ресурсного потенціалу (особливо культурно-
історичного) басейну Дністра. Так що праця “Дністер – важлива транспортна 
магістраль” створена не на порожньому місці. Тільки список використаних під 
час її написанні літературних джерел становить 238 позицій. 

Праця складається з шести розділів головного тексту, вступу (8 сторінок), 
списку використаної літератури. Назви розділів наступні: “Дністер і його притоки” 
(висвітлюються особливості усієї річкової системи басейну Дністра); “Басейн 
Дністра” (присвячений дослідженню делімітації території, що дренується цією 
річкою); “Основні фактори, що обумовлюють режим Дністра” (йдеться про 
такі головні чинники: клімат, зокрема опади і температурний режим, ґрунти, 
їх водопроникливість, гідрогеологію, рослинний світ). Особливий статус має 
людська діяльність: регулювання стоку, осушення території, водокористування 
та ін. Четвертий розділ має назву “Політико-адміністративний розподіл і насе-
лення” (уявлення про політико-адміністративний устрій, населення території, 
урбанізацію, розселення населення. У п’ятому розділі “Господарство басейну 
Дністра” найповніше розкрито енергетичну базу і сировинні ресурси розвитку 
промислового виробництва басейну Дністра. Серед енергетичних ресурсів 
виділялися: загальноукраїнські – нафта та природний газ; місцеві – горючі 
сланці, торф, буре вугілля, дрова, гідравлічні і вітрові ресурси. Подається коротка 
характеристика окремих басейнів і родовищ. 

У сировинній базі промислового розвитку О. Степанів виділяє ресурси 
хімічної промисловості (фосфорити), солі (калійно-магнієві, кухонні, ґлауберові, 
соляні джерела), ґлауконіти, ресурси промисловості будівельних матеріалів: 
ґраніти і ґранітоґнейси, пісковики (особливо девонські червоного кольору), 
вапняки, глини, трепели, гіпси, скляні і будівельні піски, гончарні і вогнетривкі 
глини, каоліни, польовий шпат, кварц, кремінь, літографічні камені. Нарешті 
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ресурси сировини для електротехнічної промисловості (озокерит), металургії 
(поліметали, мідь, залізні руди та ін.). 

О. Степанів робить з цього аналізу ряд висновків. Зокрема: 
– у басейні Дністра є великі запаси якісної мінеральної сировини;
– це уможливить розвиток різних галузей хімічної промисловості, промис-

ловості будматеріалів, скляної, керамічної, поліграфічної; 
– розміщення родовищ мінеральної сировини на терені басейну нерівномірне 

(більш рівномірне поширення сировини для промисловості будівельних мате-
ріалів). 

Певне місце у праці посідає характеристика сільського господарства території 
басейну Дністра, особливо його регіональної спеціалізації. 

Завершується об’ємна праця О. Степанів шостим розділом “Судноплавство 
Дністра, його історія і перспективи”. В ньому вчена простежує історичні процеси 
заселення басейну, розвитку господарства і торгівлі та зміну транспортно-
комунікативних функцій Дністра, особливо від часів Галицько-Волинського 
королівства. Підкреслюється, що в нових умовах воднотранспортна дністровська 
магістраль може відіграти свою роль лише у взаємодії з іншими видами 
транспорту – залізничного, автошляхового та трубопровідного. 

Якщо книга “Сучасний Львів” була комплексною монографічною характе-
ристикою лише одного, хоч і великого, міського поселення, то “Дністер – 
важлива транспортна магістраль” стала апофеозом комплексної географічної 
характеристики великого регіону. 

Картографо-географічна діяльність

Будь-яке географічне дослідження не обходиться без застосування картогра-
фічного методу. А він, відповідно, передбачає створення картографічних 
моделей – карт (загальних і спеціальних – тематичних, аналітичних, комплексних 
чи синтетичних) і атласів. Сьогодні, та й раніше, карти (серія карт, атлас) були не 
лише засобом фіксації і зберігання геопросторової інформації, але й важливим 
інформаційним каналом, який транслює відомості від джерела інформації до її 
споживача. 

О. Степанів як фахівець-географ, учениця географа і картографа С. Рудницького 
не могла не користуватися картографічним методом у своїх дослідженнях як 
мікро-, так і макрогеографічних. Тому вона не лише використовувала карти і 
картосхеми інших авторів, але й сама їх створювала, користувалась різноманітними 
картографічними способами і засобами. 

Весь картографічний доробок О. Степанів можна поділити на такі групи: 
а) карти і картосхеми, якими ілюстровано наукові праці вченої – рукописні 

і опубліковані: картосхеми у лекціях з економгеографії українських земель 
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(всього 16); картосхеми до статей “Київ” (шість карт) і “Львів“ (втрачені і 
неопубліковані); картосхеми у рукописові “Земля і люди. Населення Галичини ...” 
(8 картосхем – теж, очевидно, втрачені); картосхеми у монографії “Дністер – 
важлива транспортна магістраль” (їх всього 21); 

б) картосхеми у монографії “Сучасний Львів” (їх всього 16). О. Степанів 
є автором цих картосхем, а креслив їх відомий історик та картограф Степан 
Білецький (1904–1990). Вже серія цих картосхем може становити своєрідний 
“малий атлас Львова”. У монографії поміщено лише одна картосхема за 
співавторством колеги О. Степанів – польського географа В. Качоровського. Деякі 
карти як додатки до статей: про українську кооперацію Галичини, Лемківщини, 
Холмщини, Кракова, Любліна у 1934–1944 рр., карта українських народних шкіл 
Галичини у 1911–1912 рр. та карта українських культурних установ Галичини 
були видані “Українським видавництвом” у 1944 р. (пошуки їх продовжуються); 

в) картосхеми і карти атласа Галичини, який готував В. Кубійович з 
О. Степанів ще у передвоєнні роки. Тут О. Степанів виконала низку карт, зокрема 
“Українська кооперація в Галичині”, “Культурні установи Галичини”, “Наукові 
школи Галичини з українською і польською мовами навчання в рр. 1911, 1912 
і 1943”. Місце їх знаходження поки що нам невідоме (очевидно, це карти, що 
видані “Українським видавництвом” у 1944 р.). 

Отже, О. Степанів виконала приблизно 50 карт і картосхем, що були складовою 
частиною як рукописів, так і публікацій або становили окрему серію (у випадку 
карт Галичини). Їх пошуки, систематизація і аналіз дадуть можливість розкрити 
ще одну грань науково-географічного таланту вченої. 

Науково-організаційна діяльність

У 20–30-х роках XX ст. поряд з педагогічною і освітянсько-організаційною 
Олена Степанів виконувала велику науково-організаційну роботу на громадських 
засадах. Вона повністю віддає себе організаційній діяльності передовсім у 
Науковому товаристві ім. Шевченка (НТШ), зокрема у його Фізіографічній, а з 
1931 р. – і у Географічній комісіях. НТШ – ця некоронована Академія наук України. 
Виникло у 1873 р. як наукова установа українських вчених у Львові, що об’єднувала 
науковців (спочатку літераторів) з обох боків Збруча. Особливих успіхів досягло 
НТШ наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., коли ним керував у період 1895–1913 рр. 
видатний український історик Михайло Грушевський (1866–1934). 

У НТШ діяло три секції: Історично-філософська, Філологічна та Математично-
природописно-лікарська. Товариство мало свою друкарню, книгарню, бібліотеку 
і музей з відділами: археологічним, історичним, етнографічним, природописним, 
сучасного мистецтва та картографічним. Під час Першої світової війни російська 
окупаційна влада знищила НТШ, особливо його матеріальну (поліграфічну) базу. 
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Напівзруйноване НТШ у середині 20-х років ХХ ст. очолює академік Кирило 
Студинський. Він покладає великі надії на зв’язки з Всеукраїнською академією 
наук (ВУАН) у Києві. У 1940 р. большовицька влада розпустила НТШ. У 
1947 р. НТШ було відроджено у діаспорі (у цьому велику роль відіграв географ 
Володимиров Кубійович, який став Генеральним секретарем НТШ). І лише у 
1989 р. НТШ було відроджене у Львові. 

В НТШ було створено у 1909 р. фізіографічну комісію у складі Математично-
природописно-лікарської секції. Олена Степанів залучається до роботи НТШ, 
зокрема до Фізіографічної комісії незабаром після повернення до Львова по 
закінченні Віденського університету. Про це свідчить “Хроніка НТШ” за 1923–
1925 рр. Тоді Степанівна була звичайним членом НТШ, а з 1925 р. – секретарем 
Фізіографічної комісії. Усі шість томів праць комісії (1927–1938) уже виходили з 
участю її нового секретаря. 

Напевне, одною з найбільших заслуг Олени Степанів перед географічною 
наукою наприкінці 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. було залучення до роботи в 
НТШ уже тоді відомого вченого-географа Володимира Кубійовича, який працював 
доцентом Яґеллонського університету (Краків) і до 1930-го року писав праці лише 
польською мовою. Сам В. Кубійович про це зазначає так: “1931 р. я став дійсним 
членом НТШ в його Математично-природописно-лікарської секції, незабаром 
очолив новопосталу географічну комісію. Мило згадую її членів: мого приятеля 
проф. Юрія Полянського, який був тоді директором Природничого Музею НТШ, 
д-ра Володимира Огоновського, д-ра Ігоря Федіва, Стефанію Пашкевич і Олену 
Степанів-Дашкевич. З молодших – Івана Теслю і, очевидно, Миколу Кулицького. 
Зокрема вдячний я обом географкам, які допомогли мені увійти (або зручно, і 
сказати б, делікатно втягнули мене) у львівське русло, починаючи від участи на 
з’їзді українських географів-педагогів у Львові 1930 р., на якому я виголосив 
доповідь” (4, с. 61). 

В. Кубійович з активною участю Ю. Полянського і О. Степанів формує в 
НТШ Географічну комісію (1931). О. Степанів очолює в ній Термінологічну 
секцію. Проблема географічної термінології була тоді (та й тепер залишається) 
надзвичайно важливою. 

З організацією в НТШ Географічної комісії діяльність Фізіографічної дедалі 
більше втрачає землеписний характер, а залишає за собою більше біологічні 
студії. Географічна комісія стає досить потужною. Вже на початку у її складі 45 
членів, у тому числі 29 осіб мали докторську ступінь чи були професорами. Крім 
В. Кубійовича (Голова комісії, доцент Яґеллонського університету у Кракові), 
Юрія Полянського (його заступник) та Ігоря Федіва (секретар), тут були такі вчені 
(переважно учителі гімназій), як Олена Степанів, Стефанія Пашкевич, Володимир 
Огоновський, Григорій Дрогомирецький, Теодор Музичишин, Мирон Дольницький, 
Микола Мельник, Богдан Ставничий та багато інших. Комісія підготувала і видала 
у 1935 р. “Географічний збірник”. 
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Головною справою Географічної комісії НТШ була підготовка національного 
атласу України, За це взявся В. Кубійович у 1934 р. з колективом українських 
учених. А у 1937 р. уже вийшов чудовий “Атляс України й сумежних країв”, у 
1938 р. – “Географія українських й сумежних земель”. У цих колективних працях 
Олена Степанів участі не брала. Чому так сталося, зараз відповісти важко. Зате на 
просьбу В. Кубійовича вона підготувала два розділи до 2-го тому “Географії... ”, 
який мав з’явитися у 1939 році. Однак Галичину окупували большевики і 2-й том 
не вийшов у світ (у книзі “Доктор географії Олена Степанів” (Львів, 2002) ми 
вперше публікуємо ці розділи під назвами “Київ” і “Львів”). 

Освітянсько-організаційна діяльність

У 1921–1935 рр. Олена Степанівна працює викладачем географії та історії 
у гімназії Святих Сестер Василіянок у Львові. У гімназії навчали передовсім 
релігії (в усіх восьми класах), латинської і грецької мови, української мови і 
літератури, німецької і польської мови, історії і географії, математики, фізики і 
природознавства, основ логіки та ін. Діяли гуртки: освітній ім. Лесі Українки, 
математичний, географічний, історичний, філологічний та природничий. Було 
три кабінети: фізичний, природничий і географічний. Очевидно, в організації 
і діяльності географічного гуртка головну роль відіграла Олена Степанів. 
Географію вивчали, починаючи з молодших класів. Спочатку фізичну, а з 5-го 
класу – також економічну й історичну. Перед Першою світовою війною і після 
неї використовували підручники С. Рудницького з географії України (“Коротка 
географія України. Антропогеографія”, 1914; “Україна – наш рідний край”, 1921 
та ін.). У процесі вивчення географії світу користувалися підручником Омеляна 
Калитовського. 

Олена Степанів була ученицею і послідовницею передових на той час ідей 
професора Степана Рудницького. Розробляючи методичні основи викладання і 
вивчення географії у середній школі, він обґрунтував такі дидактичні принципи: 
науковості, від “близького до далекого”, урахування вікових особливостей учнів, 
комплексності і системності, причинної зумовленості, національний. 

О. Степанів була єдиним професором-географом, якому доручили провести 
лекційні і практичні заняття з географії України і світу та історії. Крім того, 
О. Степанів проводила позаурочне навчання, зокрема керувала географічним 
гуртком. Була вона на початку праці у гімназії зв’язковою “Пласту” учениць 
(до його заборони польськими властями у 1924–1930 рр.). Та й сам факт, що 
О. Степанів мала науковий ступінь доктора наук (у цій гімназії було лише три 
доктори наук – В. Щурат, В. Лев та О. Степанів), підносив престиж школи Сестер 
Василіянок. До того ж легендарна постать Олени Степанів зосереджувала в собі 
потужний виховний потенціал, а її біографія була предметом наслідування. 
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До того Олена Степанів проводила позашкільну роботу у “Пласті” (самови-
ховній організації української молоді, що виникла у 1910 р.) та у географічному 
гуртку (кружку, як тоді казали). 

Працю у цьому гуртку і роль його керівника описує колишня учениця Ганна 
Коренець. “В географічному гуртку, – згадує вона, – під проводом д-р Олени 
Степанів-Дашкевичевої, звернено, між іншим, увагу на поглиблення картографічних 
вправ. Використовувано це теоретичне знання краєзнавства в практичний спосіб 
на прогулькax в околиці Львова. Д-р Дашкевичева ознайомлювала також членок 
гуртка з основами воєнної картографії і деяких військових мандрівничих практик 
(тактики). Географічний гурток неофіційно співдіяв із туристичним товариством 
“Плай”. Заохочені користями з мандрівництва, учениці відбували на весні або в 
осені дальші прогульки в підгірські та гірські околиці. Тому цей гурток улаштовував 
також прогульки з іншими гуртками, головно спортовим, літературним і 
природознавчим. Так їздили учениці під опікою вчительок і вчителів до Гошева на 
прощу, до Синевідська й на верхи Парашки, до Розлуча, їздили до Унева, Крехова, 
Страдча, на скелі в Бубнищу, до Підгородець на Урич, а навіть улітку брали участь 
у туристичних прогульках по бойківських і гуцульських горах […]” (1. с. 25). 

Олена Степанів у 20–30-х роках XX ст. проводила значну освітянсько-
організаційну роботу в “Учительській громаді” та “Рідній школі”. Обидві 
організації будувалися на громадських засадах, мали свої традиції і вели діяльність, 
спрямовану на утвердження національної школи в Галичині. 

Зокрема, “Учительська громада” – це товариство українських середньо- і 
високошкільних учителів, засноване ще у 1908 р. У Львові Ю. Стефановичем. 
З 1920 р. діяльність Учительської громади була спрямована на оборону україн-
ського шкільництва і вчительства перед польським урядом, на боротьбу за 
українські підручники і проти утраквізації (двомовність навчання у школах) 
гімназії, на оборону самої назви “український” та ін. Було створено фахові секції 
для складання навчальних програм з української мови, історії, національного 
виховання та географії. Саме секцію географії і очолила тоді Олена Степанів, яка 
викладала у гімназії Сестер Василіянок і мала добрий досвід педагогічної праці у 
ділянці географічної освіти. 

Географічна секція “Учительської громади”, якою керувала О. Степанів, 
була одним з організаторів з’їздів учителів-географів Галичини у 1929 і 1930 р. 
На першому з них було 76 представників – майже весь цвіт географії Галичини. 
Світлина зафіксувала його учасників у внутрішньому дворі будинку НТШ на 
вул. Чарнецького (тепер В. Винниченка), 24. 

Олена Степанів бере найактивнішу участь у роботі цього з’їзду географів 
Галичини. На початку з’їзду виголошує вітальну промову. Про перебіг з’їзду 
писали тоді газети як про визначну подію наукового освітянського життя. 

І ще про одну добру освітянсько-організаційну справу О. Степанів треба 
згадати. В період 1935–1937 рр., відійшовши від активної педагогічної праці, вона 
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очолює “українську психологічну порадню для вибору знання” при освітньо-
виховному товаристві “Рідна школа” (засноване ще у 1881 р. у Львові і саме в 
Учительській семінарії “Рідної школи” – “Українського педагогічного товариства” 
навчалася колись Олена Степанів). Ця порадня виникла у першій половині 30-х 
років. 

У період 1939–1941 рр. вже при совєтській владі Олена Степанів влаштовується 
на працю аж у три навчальні заклади. Спочатку працює учителем географії у 
Львівській середній школі № 3, а потім – школі № 4 (коли обидві школи було 
об’єднано). По суті, О. Степанів не змінює місця роботи: СШ № 4 – це колишня 
гімназія Сестер Василіянок, яку большевики закрили, усунувши монахинь і старе 
керівництво. 

Олена Степанів і надалі викладає географію. Однак уже не економічну 
географію України, а географію СРСР. Можна собі лише уявити, як психологічно 
важко їй було сприймати фальшиві твердження радянських підручників. 

Через кілька місяців, вже у 1940 р., О. Степанів влаштовується в Інституті 
радянської торгівлі, що був організований на базі існуючого при Польщі 
Комерційного училища (тепер це Львівська комерційна академія). Тут вона 
викладає економічну географію з особливою увагою до географії торгівлі. 

На початку нацистської окупації Львова О. Степанів працює кілька місяців 
продавцем у художньому магазині на вул. Костюшка, 1. Треба було якось виживати. 
Незабаром вона стає викладачем жіночої гімназії (очевидно, це була спроба праці 
відновленої школи Сестер Василіянок). Однак і вона була закрита окупаційною 
владою. 

До 194З р. О. Степанів працює у єдиній на той час гімназії на Стрілецькій 
площі. 

У 1945–1946 рр. була також праця за сумісництвом (0,5 окладу) у Львівському 
державному університеті імені Івана Франка. Тут О. Степанів як в. о. доцента 
викладає економічну географію капіталістичних країн з другого семестру 
1945/46 н. р. (обсяг за годин). Приймав до праці на кафедру економічної географії 
її тодішній завідувач і декан географічного факультету, доцент Опанас Ващенко 
(1908–1984) – випускник Харківського університету. 

У 1935 р. Олена Степанів переходить на роботу до Ревізійного Союзу 
Українських Коператив (РСУК) і працює там на посаді референта організаційного 
відділу до приходу у Львів большевицької влади і ліквідації української кооперації. 

РСУК був центральною установою (Централею), що організаційно об’єднував 
усі українські споживчі, фінансові та виробничі кооперативи Галичини (в окремі 
періоди були спроби поширити діяльність РСУК на інші українські землі – 
Волинь, Холмщину, Лемківщину). Він виник у 1904 р. під назвою Крайового 
Союзу Ревізійного (КСР). 

Олена Степанів працювала спочатку секретарем організаційного відділу 
РСУК, який у 1929–1939 рр. очолив відомий діяч кооперативного руху Остап 
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Луцький. А потім вона стала референтом підрозділу кооператив здоров’я (КЗ). Ці 
спілки були новим явищем у кооперативному русі села. Перші КЗ організувалися 
у с. Ременові 24 грудня 1936 р. (поблизу Львова) і с. Боднарові 14 лютого 1937 р. 
(поблизу Івано-Франківська). Досвід організації таких кооперативів був лише у 
Югославії. 

Олена Степанів повністю поринула у нову для неї та й для цілого РСУК 
справу. Вона бере участь в організації коператив здоров’я, пише низку статей із 
цієї проблеми, друкує їх в українських газетах та журналах, виступає на нарадах 
з приводу організації КЗ, налагоджує співпрацю з Українським лікарським 
товариством та ін. З осені 1936 р. відбулися великі окружні наради з проблем 
“Кооператив здоров’я”. У ці роки Олена Степанів надрукувала близько 20 статей 
у різних виданнях з проблем розвитку української кооперації. 

Однак особливу увагу у цей час звертає на популяризацію створення 
кооператив здоров’я. Першою ластівкою була її стаття “Що треба знати про 
кооперативи здоров’я” у Календарі РСУК за 1937 р. Далі у тому ж таки 1937 р. 
побачила світ брошура “Кооперативи здоров’я” (перевидана у 1938 р.). 
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Віденський період життя і творчості*1

Олена Степанів (1892–1963) прожила складне і цікаве життя, сповнене 
особистими та суспільними подіями і процесами, насичене радощами і болем, в 
яких відображалися декілька періодів у героїчній історії рідного народу.

Життя і творчість Олени Степанів припали на цікаву суспільну епоху 
європейської історії, в т. ч. української. Це епоха перелому XIX і XX століть, 
дві світові війни, становлення української модерної географії, найвизначнішою 
постаттю якої був акад. Степан Рудницький (1877–1937). Олена Степанів була 
ученицею С. Рудницького у Львівському університеті, вона увійшла у русло його 
наукової школи, стала гідним продовжувачем наукових ідей свого учителя, пережила 
подібно до нього ҐУЛАҐ і вистояла. Померла (на відміну від С. Рудницького) 

* Друкується за: Шаблій О. І. Віденський період життя і творчості Олени Степанів (до 120-річчя від 
дня народження ученої) / О. І. Шаблій // Історія української географії. Тернопіль, 2013. – Вип  7. – 
С. 15–22.
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своєю смертю. І незважаючи, на заборони і утиски большевицької влади, не була 
забута українською географією. Її праці і розвідки про неї опубліковані в останні 
двадцять років (праці О. Вісьтак, І. Ровенчака, О. Шаблія, П. Штойка та ін.) (2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8).

О. Степанів здобувала вищу освіту у трьох університетах – Львівському, 
Кам’янець-Подільському (гіпотетично) та Віденському. У Львівському вона 
навчалася заочно спочатку чотири семестри – з осені 1912 р. до літа 1914 р. Потім 
була війна, служба у легіоні Українських Січових Стрільців (1914–1915 рр.), російський 
полон (1915–1917 рр.), служба в Українській Галицькій Армії (1918–1919 рр.). 
Отже, у навчанні була велика перерва. Далі вона записалася до новоствореного 
українською владою Кам’янець-Подільського університету і після поразки уряду 
УНР переїжджає до Відня. По суті, вже на еміграцію, де закінчує свої студії 
навчанням і захистом докторської дисертації (1919–1921 рр.). 

Так стверджувалося до останнього часу. Хоч тепер ми вводимо деякі уточнення, 
пов’язані з виявленням нових архівних матеріалів. Цей недовгий, але насичений 
складними процесами і водночас творчими здобутками час, ми називаємо 
віденським періодом в житті Олени Степанів. Період дуже мало або й зовсім не 
розкритий біографами ученої. Він донині є білою плямою, яка потребує багатьох 
пояснень. Інформацію я почерпнув вісім років тому, коли стажувався (2005 р.) 
у Відні в науково-дослідному Інституті Східної і Центрально-Східної Європи. 
Принагідно хочу висловити подяку керівнику цієї установи доктору Петеру 
Йордану за надану мені всебічну допомогу у дослідженні українсько-австрійських 
науково-географічних зв’язків у другій половині XIX ст. – першій половині 
XX ст. Тут не обійшлося без вивчення життя і наукової творчості С. Рудницького, 
Г. Величка, В. Ґериновича, В. Огоновського і, звичайно, О. Степанів.

Виникає перше питання: чому О. Степанів після служби в УГА не 
повернулася до рідного Львівського університету? Найпростіша відповідь буде 
такою: вона боялася арешту польської влади, проти якої боролася у діючій 
армії Західноукраїнської Народної Республіки. Подібним чином поступив тоді 
доцент університету Степан Рудницький. Він відмовився від продовження 
праці у Львівському університеті, хоч восени 1919 р. мав від нового керівництва 
запрошення. Але така відповідь була б неповною та однобокою.

Насправді, політично свідома українська еліта (а до неї належали 
С. Рудницький, О. Степанів і її наречений Роман Дашкевич, що повернувся 
з російського полону у 1917 р. і служив опісля в Армії УНР та ін.), не могла 
змиритися з польською окупацією Галичини. Тому шукала нового-старого місця 
діяльності, щоб здобути вищу освіту (як О. Степанів, І. Німчук, О. Нижанківський, 
М. Скорик та ін.) або заснувати нові форми організованої боротьби за самостійну 
Україну (старшини УГА Д. Паліїв, Р. Дашкевич, О. Навроцький, Ю. Полянський 
та ін. у 1920 р. створили у Відні Українську Військову Організацію, що пізніше у 
1929 р. переросла в Організацію Українських Націоналістів).
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Таким місцем діяльності було вибрано добре відомий Відень (столиця 
колишньої Австро-Угорської монархії), що з 1918 р. став столицею новоутвореної 
республіки Австрії. У Відні почали виходити українські газети (наприклад, 
“Українське слово”, у якій С. Рудницький надрукував 1921 р. серію геополітичних 
статей), було організовано Український Вільний Університет, що й нині працює 
у Мюнхені (Німеччина), створено вже згадану УВО та ін. У Відні національно-
свідоме українство почало пошуки нових форм і видів боротьби з окупацією 
України польськими і російськими військами. Зрозуміло, що незабаром виявилося, 
що повоєнна Австрія вже не колишня багатонаціональна монархія. Тому українська 
еміграція поступово перебралася до Чехо-Словаччини, де отримала підтримку її 
Президента Томаша Масарика.

Головними подіями у житті і творчості О. Степанів у Відні були три: 
1) відновлення навчання на філософському факультеті тамтешнього університету 
(1919–1921 р.); 2) захист докторату у 1921 р.; 3) одруження з генерал-хорунжим 
Армії УНР Романом Дашкевичем і докорінна зміна цим актом свого громадянського 
стану у 1920 р. (пам’ятаймо, що їй у 1920 р. минав вже 28-й рік). Розглянемо ці 
події за порядком. 

Навчання у Віденському університеті. Отже, Олена Степанів подалася у 
Відень. Що вона перед тим деякий час у 1919 р. перебувала у новоствореному 
гетьманом Павлом Скоропадським за ініціативою Івана Огієнка (першого тут 
ректора) Кам’янець-Подільському університеті, про те точних відомостей не 
маємо. Поступаючи у Віденський університет, О. Степанів представила документ 
про свої студії, про навчання літнього семестру 1918 р. як звичайний слухач 
Львівського університету. В автобіографії вона написала так: “Im Sommersemes-
ter 1918 war ich als ordentliche Hörerin der Philosophie an der Universität Lemberg 
inskribiert.”1 (1, c. 5).

Так чи інакше, архівний документ, на який ми посилаємось, має достовірну 
вартість: О. Степанів записалась на другий семестр 1917–1918 навчального 
року, тобто на III курс університету. Отже, ще до початку польсько-українського 
протистояння у листопаді 1918 р. Виходить, що відтоді її навчання перервалося 
вже аж до вересня 1919 р.

Далі О. Степанів пише: “У літньому семестрі 1920 р. записалася я, як 
звичайний слухач філософського відділу Віденського університету і перебувала 
в ньому до літнього семестру 1921 р.”2 (1, с. 6).

З усього сказано випливає, що у Відні О. Степанів навчалася три семестри: 
літній 1919/1920 н. р., осінній і літній 1920/1921 н. р. Якщо включити п’ять 

1 Переклад з німецької звучить так: “Літнього (тобто другого семестру. – О. Ш.) 1918 р. я вписалася 
як звичайний слухач на відділ філософії Львівського університету.”

2 У Віденському університеті у 1921/1922 н. р. (літній семестр) навчалося 8755 студентів, в т. ч. 
58 українців з усіх 2566 звичайних слухачів філософського факультету (Джерело: Öffentliche 
Vorlesungen an der Universität zu Wien in wintesemestr 1921/22. – Wien, 1922. – S. 70).
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семестрів навчання у Львівському університеті, то разом виходить вісім семестрів 
навчання. Тобто всього навчання відбувалося чотири роки з перервами1.

В архіві Віденського університету збереглася документація про дисципліни, 
прослухані там у 1920/1921 н. р. (наводимо лише географічні та історичні 
дисципліни (в дужках кількість годин у тиждень). Зокрема, це: 1) Країни басейну 
Нілу і Близького Сходу (3), (викладав др. E. Обергуммер); 2) Мови Землі у їх 
стосунку до народів і держав (2), (той же викладач); 3) Спеціальна економічна 
географія Британської держави (2), (той же викладач); 4) Вступ до антропології 
(з прикладами в антропоетнографічному інституті) (2), (др. Р. Пех); 5) Загальна 
антропологія (з проведенням у Музеї історії природи) (2), (той же викладач); 
6) Обговорення найповнішої літератури з антропології і етнографії (2), (той же 
викладач); 7) Держава і суспільство Росії від Київського періоду до сьогодні (3), 
(др. Г. Іберсберґер); 8) Конституція і Управління у Польщі від Середньовіччя до 3 
травня 1791 р. (2), (той же викладач); 9) Вправи до східноєвропейської історії (2), 
(той же викладач); 10) Загальна географія. Ч. II. Кліматологія і гідрологія. (…), 
(др. Е. Брюкнер); 11) Землезнавство. Ч. III. Америка (3), (Е. Ганслік); 12) Африка 
(…) (О. Лєман) та ін.

Частину предметів з історії і психології тут не згадуємо. Зауважимо, що з 
наведеного списку видно, що:

а) тут представлені дисципліни як загальної, так і спеціальної географії;

1 У той час два роки (1921/1922 н. р. і 1922/1923 н. р.) на філософському факультеті Віденського 
університету здобував вищу освіту відомий пізніше географ Володимир Огоновський (1896–1970).

Головний корпус Віденського університету
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б) викладали не лише теоретичні предмети, але й регіональні у материковому, 
субматериковому та країнному масштабах;

в) поряд з лекційними курсами багато місця приділяли практичним заняттям 
та екскурсіям.

Викладачами були доктори наук із ученими званнями переважно професорів. 
Серед них, зокрема Евґен Обергуммер, Едуард Брікнер, Ганс Іберсберґер, 
Освальд Редліх, Альфред Пшібрам та ін. Наприклад, крім названих предметів, 
проф. Е. Обергуммер викладав також “Політичну географію”, “Загальну 
географію людини”, “Світовий транспорт і світове господарство”, “Географічне 
називництво”. Пам’ятаймо, що багато дисциплін О. Степанів слухала ще до 
війни у Львівському університеті. Її учителями тут були (список наведений нею 
в автобіографії): професори К. Твардовський (філософ, психолог), М. Вартенберґ 
(філософ), Ф. Фінкель (германолог), М. Грушевський (історик), доценти С. Руд-
ницький, С. Томашівський, К. Студинський та ін.) (1).

Отже, незважаючи на кількаразові перерви у майже десятирічному періоді 
здобуття вищої освіти, що було пов’язано з участю у військових подіях, Олена 
Степанів отримала знання і навики високого європейського рівня. Це особливо 
проявилося в її майбутній педагогічній і науковій діяльності у сфері географії. А у 
Відні, передовсім, це яскраво було продемонстровано під час захисту О. Степанів 
докторату.

Здобуття наукового ступеня доктора філософії. Закінчивши студії 
у Віденському університеті, О. Степанів вже мала підготовлений текст 
дисертаційного дослідження. Але поки справа дійшла до захисту дисертації 
на здобуття наукового ступеня доктора філософії, необхідно було пройти певні 
формальні процедури. Зокрема, написати відповідну заяву, здати “докторські 
екзамени”, т. зв. “малі ригорози”, отримати відгук на дисертацію від завчасно 
визначених рецензентів (тепер їх називають опонентами). Аж при позитивному 
результаті цих обов’язкових заходів, можна було захищати саму дисертацію 
(т. зв. “великі ригорози”). Якихось особливих труднощів на шляху до отримання 
ученого ступеня доктора філософії не було. Декан факультету філософії 
проф. К. Луїк та інші професори толерантно віднеслися до молодого адепта 
філософії (тоді філософський факультет охоплював і саму філософію, історію, 
філологію, географію і навіть математику з фізикою та біологією). І, як кажуть, 
процес пішов.

Хто з названих професорів університету зіграв найбільшу роль у науковому 
становленні О. Степанів, хто дав їй дорогу у науку? Це передовсім, історики – 
декан філософського факультету Віденського університету Карл Луїк, професори 
Ганс Іберсберґер та Освальд Редліх1.

1 Матеріали до біографій учених Віденського університету запозичено з електронного ресурсу 
Вікіпедії.
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Карл Луїк (1865–1935) – австрійський учений, професор Віденського 
університету (з 1908 р.), декан філософського факультету і ректор цього вишу 
у 1925/1926 рр. Відомий з дослідження історії англійської мови. Був промотором 
наукових пошуків О. Степанів. У дворі університету відкрито його погруддя.

Ганс Іберсберґер (1877–1962) – австрійський та німецький історик, професор 
східноєвропейської історії Віденського університету. У 1930–1931 рр. був його 
ректором. Після II світової війни викладав в Українському Вільному Університеті 
(Мюнхен, Німеччина, з 1950 р.). Працював також у Вроцлаві (1934 р.) та 
Ґеттінґені (з 1958 р.).

Освальд Редліх (1858–1944) – австрійський історик та архівіст. Вивчав 
історію та географію в Інсбруці. Успішно використовував у дослідженнях 
поєднання історичних, географічних та картографічних методів. Розвивав 
історичну географію. Був ректором Віденського університету.

Отже, 16 червня 1921 р. О. Степанів пише таку заяву (німецькою мовою).
“Вельмишановному декану

філософського факультету Віденського університету
Нижче підписана повідомляє, що на підставі дозволу Федерального Міністерства від [16.

VI.1921 р. – О. Ш.] вона допущена до складання строгих екзаменів для отримання наукового 
ступеня доктора філософії з “Історії Середньовіччя і Нового часу (східноєвропейська історія)” у 
зв’язку з слов’янською філологією. Додається:

1) Свідоцтво про хрещення;
2) Свідоцтво про Батьківщину;
3) Атестат зрілості;
4) Довідка про місце проживання;
5) Автобіографія;
6) Дисертація.

Відень, 16 червня 1921 р.
Степанів Олена, Відень, VIII дільниця, Пфайльґассе, 8”1 

1 Тут і далі переклади з німецької Г. К. Гайнца.

Проф. К. Луїк Проф. О. РедліхПроф. Г. Іберсберґер
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Цього ж дня декан факультету проф. К. Луїк пише такого листа. 

“Відень, 16.VI. 1921.
Федеральне Міністерство внутрішніх справ і освіти (управління освіти) наказом від 14 червня 

1921 р. № 11856, ст. II повідомляє, що Ви в кінці літнього семестру 1921 р. допущені до строгих 
екзаменів для отримання ступеня доктора філософії Віденського університету.

Цим ми інформуємо Вас і повертаємо Ваші додатки до заяви.
Декан філософського факультету

К. Луїк”.
[Підпис]

Отже, не було бюрократичної тяганини і справа про допуск до захисту 
дисертації була оформлена за три дні.

Далі дисертація скеровується рецензентам (опонентам) проф. Г. Іберсберґеру 
і О. Редліху для написання відгуку. Сам відгук підготував перший з них, а другий 
лише підписав, що він згоден. Ось цей відгук-рецензія.

“Філософський факультет, Відень.
Професорська колегія

Оцінка дисертації кандидата філософії Олени Степанів
про “Структуру та розвиток суспільства в Давній Русі до середини XIII століття”.

Дисертація є зрілою і відмінною академічною роботою. Вона показує, що автор є методично 
підготовленим і дозрів до самостійної дослідницької праці. Завдання було не з легких, зокрема, 
було важко відобразити майже повну картину київського суспільства за небагаточисельними і 
розкиданими матеріалами в літописах, легендах про святих, повідомленнях арабських мандрівників, 
в юридичних документах і князівських указах. Не можна сказати, що всі висновки роботи є 
бездоганними, що вони побудовані на ненадійному фундаменті, на якому дослідник може розкрити 
цей період, звісно абсолютно неможливо. Але у будь-якому випадку, з великою старанністю та 
впевнено дослідник зібрав все, що загалом було можливо зібрати для цього дослідження. Звичайно, 
недостатнє знання німецької мови вплинуло на роботу. Але цей недолік у порівнянні з іншими 
не такий вже важливий. Авторка є відомим бійцем-ентузіастом українського народу і його 
незалежності. Вона показала це ділом у світовій війні із зброєю в руках, ризикуючи своїм життям. 
Не дивно, що це впливає також на її дослідницьку працю. Бо ж ніяк не підтверджений український 
історичний погляд, що київський період російської історії був цілком українським. Це автор взяв за 
основу свого дослідження. Навіть для українізації назв немає філологічного обґрунтування. Саме 
цей недолік роботи стримував би нижчепідписаного від того, щоб опублікувати її у вигляді праці 
свого семінару. Але в іншому випадку вона готова до друку.

У всякому разі, ця дисертація випадає з рамок звичайних робіт, і її можна охарактеризувати 
як цілком відповідну для допуску до ретельного тестування.

Відень, 25 червня 1921 р.

Ганс Іберсберґер                                                                 Погоджуються Редліх

Кругла печатка                                                                     28 червня 1921 р.”.
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Зроблено це досить оперативно, адже минуло лише два тижні.
Перебуваючи у Відні 2005 р. на науковому стажуванні, я спробував 

розшукати рукопис докторської дисертації Олени Степанів. Її не виявилося ні 
на філософському факультеті, ні в архіві Віденського університету. Очевидно, 
вона знаходиться десь у спеціальних (дисертаційних) фондах. Тому говорити 
про зміст дисертації можемо лише посередньо, використовуючи рецензію на неї 
проф. Г. Іберсберґера. У цьому контексті можемо зробити такі висновки:

1) просторовий обсяг об’єкта дослідження охоплював величезну 
територію – усієї держави Київська Русь (інші претенденти на докторську ступінь 
обмежувалися переважно Галичиною чи Галицько-Волинською державою);

2) власне об’єкт вивчення – це не так територія, як суспільство, зокрема 
його структура (як наявність складових частин, можливо і територіальних) та 
розвиток. Очевидно, у структурі вивчався поділ на стани і їх взаємовідносини;

3) інформаційна база дослідження досить різноманітна: тут і літописи, і 
описи Русі арабськими ученими, і життя святих, і юридичні документи. Очевидно, 
найбільш інформативними були літописи та юридичні документи;

4) О. Степанів проявила себе як об’єктивний поважний дослідник, що 
працював у руслі концепції М. Грушевського про Русь як другу українську (а не 
російську!) державу (першою учений вважав Антську державу – пакс);

5) за змістом і методичними засобами виконання (очевидно, з використанням 
картографічного методу) дисертація відповідала високим вимогам (“випадала 
з рамок звичайних робіт”, як писав рецензент) і була готова до “ретельного 
тестування” (тут – захисту).

Коли справи формальні були залагоджені, тоді приступили до захисту дисер-
тації. Цей процес з сучасного погляду був досить спрощений.

Насамперед 28 червня 1921 р. зібралися професори – декан факультету К. Луїк 
і рецензенти Г. Іберсберґер та О. Редліх, які “апробували” дисертацію під назвою 
“Структура і розвиток суспільства у Давній Русі до середини XIII ст.”1.

Приблизно за тиждень 4 липня 1921 р. ті самі професори разом з відомим 
славістом проф. Ватрославом Яґічем прийняли екзамен (малі ригорози) і 
виставили оцінки: два перших – “достатньо” (“добре”), третій (В. Яґіч) – “дуже 
добре” (“відмінно”). Далі вже аж 18 липня 1921 р. було влаштоване ще одногодинне 
випробування двома професорами (підписані на документі нерозбірливо). Як 
перший, так і другий іспит були одноголосно затверджені екзаменаторами і 
промоція (тут власне видача диплома) відбулося 25 липня 1921 р. Так виглядав 
реконструйований нами диплом доктора наук О. Степанів (див. наступну стор.).

Як підсумок перебування О. Степанів на навчанні у Відні і захисту нею 
дисертації свідчить документ, виданий, очевидно, на її вимогу 20 жовтня 1921 р. 

1 Німецькою мовою це звучить: “Die Gliederung und Entwickelung die Gesellschaft in Alt-Rus bis in 
die Mitte des XIII. Jahrhunderts”.
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“Нумер 69.832. 4. 134. Абсолюторум. Ми Ректор Віденського університету і декан 
філософського факультету цим підтверджуємо, що студентка філософії панна Олена-Марія 
Степанів, що народилася у Вишнівчику у Галичині, на підставі атестату зрілості від 10 червня 
1914 р. (Академічна гімназія у Львові) була прийнята на академічні студії із зимового семестру 
1912/1913 н. р. аж до літнього семестру 1920/1921 н. р. і завершила навчання згідно із існуючим 
порядком (з перервою). Допуск до ригорозів їй дозволено Федеральним міністерством освіти від 
14.VI.1921 р., Ч. 11856. Академічна поведінка кандидата повністю відповідала навчальним правилам. 
Цей атестат ми підтверджуємо з цією грамотою і з нашим підписом та печаткою університету.

Відень, 20 жовтня 1921.” (4, с. 45).

Докторський диплом Олени Степанів (реконструкція)



Адепти антропогеографічної школи Степана Рудницького 553

Так закінчився майже десятилітній період здобуття О. Степанів вищої освіти 
і набуття наукового ступеня доктора філософії. Виникає логічне питання: у 
якій галузі знання була написана дисертація і диплом О. Степанів? Зрозуміло, 
що у філософії. Але у ті часи диплом про закінчення університету надавав 
право викладати у школах і гімназіях два предмети – історію та географію. 
Та й докторський атестат з філософії ці права підтверджував: географію та 
історію відносили до однієї групи предметів викладання – гуманітарних (тоді це 
називали – історичних) дисциплін. Вже у другій половині XIX ст. такий підхід був 
анахронічним: географія як наука дедалі більше переходила у групу природничого 
знання (запанував у ній т. зв. фізіоцентралізм). Тому до цього часу деякі вчені 
вважають О. Степанів “доктором історичних наук”, хоч у неї нема жодної власне 
історичної праці. Хіба що її дисертацію можна віднести до історичної географії, 
яку історики трактують як допоміжну історичну дисципліну. А ми вважаємо її 
суміжною географічною наукою у класифікації географічного знання (4, с. 15).

Як би там не було, О. Степанів проявила свої знання і здібності виключно у 
географії. Її книга “Сучасний Львів” стала у 1943 р. заключним пунктом процесу 
становлення модерної української географії, зокрема суспільної.

Одруження Олени Степанів. Перебуваючи у Відні, О. Степанів одружилася з 
Романом Дашкевичем – генерал-хорунжим армії Української Народної Республіки. 
Це сталося 14 липня 1920 р. Отже, вони обоє тоді були в еміграції. Як відбувалася 
шлюбна церемонія інформації не маємо. Але можна гіпотетично її відтворити. 

Передовсім О. Степанів познайомилася з Р. Дашкевичем ще у передвоєнні часи, 
коли у Львові вони перебували у вирі молодіжної громадської діяльності. Роман-
Микола Корибут Дашкевич (1892–1975) був ровесником молодої тендітної красуні 
Олени-Марії, що походила, як і він, з священичої родини. Він з 1911 р. (а вона – 
з 1912 р.) були студентами Львівського університету. З 1914 р. Р. Дашкевич – 
голова “Січових Стрільців II”, де перебувала жіноча чета О. Степанів (з початком 
війни вони влилися в австрійську армію у вигляді легіону Українських Січових 
Стрільців). Коли у квітні 1915 р. О. Степанів опинилася у полоні, Р. Дашкевич 
“спеціально” здався, щоб визволити свою наречену (так, принаймні, подейкують). 

До Відня О. Степанів приїжджала не раз ще до війни. Особливо запам’яталися 
їй відвідини столиці монархії під час відпустки з війська у січні 1915 р. Тоді її 
нагородили бойовою відзнакою – срібною медаллю “За хоробрість”. Її віденська 
фотографія з шаблею при боці обійшла багато газет і журналів. На душі було 
радісно.

А тепер, тобто у 1919 р. після усіх митарств і поразок лише блимав вогник 
у “кінці тунелю Віденського університету”. Треба було йти на його слабеньке 
світло. Світло знання і науки. І вона пішла за великим світлом.

Опинилися у Відні наречені цілком закономірно: інші місця і шляхи у них 
були перекриті. Вона прибула, щоб вступити в університет, він – щоб разом з 
колегами обдумати напрямки подальшої організованої боротьби за незалежну 
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Україну. Саме тоді разом з старшинами УГА він створює Українську Військову 
Організацію (УВО). 

В таких обставинах вже дорослі і обпечені боями та війнами двоє людей 
стали під вінець. Очевидно, шлюб брали у греко-католицькій церкві Святої 
Великомучениці Варвари1, що знаходиться на вулиці Постґассе, 8, яка виходить 
на правий берег Дунаю.

На церемонії було небагато учасників. Крім молодих, були присутні Кирило 
Трильовський (організатор громадських національних товариств “Січей”), Євген 
Коновалець (командувач Січових Стрільців в Армії УНР), Степан Рудницький – 
фундатор української модерної географії (останній був весільним старостою). 

Збереглася фотографія з цими “дійовими” особами. Спереду сидять троє: в 
центрі О. Степанів (з довгим розпущеним волоссям, у широкополому капелюсі, 
у короткорукавній і довгій сукні); поряд з нею зліва – С. Рудницький (у темному 
костюмі, у білій сорочці із стоячим комірцем), справа – К. Трильовський (з 
білим букетом на піджаку, очевидно, він був дружбою). У другому ряді стоять в 
одностроях Армії УНР Євген Коновалець (зліва) і сам молодий – Роман Дашкевич.

1 Церква працювала як греко-католицький храм з 1784 р. Імператриця Марія-Тереза передала 
будинок греко-католикам у 1775 р. для семінарії. У 1999 р. біля церкви посвятили пам’ятник 
Іванові Франкові. У 1983–1985 р. інтер’єр церкви оновлений мистцем Святославом Гординським.

Церква Святої 
Великомучениці Варвари

Погруддя Івана Франка
біля цього храму
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У Відні подружжя мешкало на вул. Пфайльґассе, 8 до літа 1921 р. поки 
О. Степанів не захистила дисертацію. Ще восени (жовтень) вона брала у 
деканаті (чи в архіві!) довідку (Абсолюторум), напевне, вже для Львова, коли 
влаштовувалася викладачем у гімназію Сестер Василіянок. 

Так закінчився дуже важливий період у житті і творчій діяльності Олени 
Степанів і її чоловіка Романа Дашкевича. Новий період – львівський, повоєнний 
почався у 1922 р., коли учена з дипломом доктора філософії влаштовувалася 
викладачем історії та географії у гімназії Сестер Василіянок (до університету їй 
шлях був закритий). А Р. Дашкевич, закінчивши юридичний факультет Львівського 
університету, розпочав правничу практику і на зміну ліквідованих польською 
владою “Січей” створив спортивно-громадську організацію “Луги” з молодіжним 
підрозділом “Каменярі”. Позірно обидвоє відійшли від політичної роботи. Хоча у 
це важко повірити.

Додамо, що перед О. Степанів та вслід за нею у Віденському університеті 
докторат з філософії (в галузі історії) захистили вихідці Галичини: Н. Шкірпан 
(на рік швидше – у 1920 р.), С. Коренець (1921 р.), І. Околот (1922 р.), І. Турин 
(1922 р.), М. Скорик – батько відомого українського композитора Мирослава 

Одруження О. Степанів з Р. Дашкевичем (Відень, 1920).
Сидять (зліва направо): С. Рудницький, О. Степанів, К. Трильовський.

Стоять (зліва направо): Є. Коновалець, Р. Дашкевич
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Скорика (1923 р.), Т. Балабан (1923 р.), І. Німчук (1923 р.), Н. Нижанківський 
(1923 р.), В. Киселевський (1924 р.), М. Кузняк (у 1924 р.), Д. Ґулин (1925 р.), 
І. Левицька (1926 р.) та ін.

Висновки. Найменш висвітлений у літературі період життя і діяльності 
О. Степанів ми розкрили лише пунктирно: заміжжя, закінчення університету, 
захист дисертації. Слід немало попрацювати, щоб виявити не лише деталі (хоч і це 
важливо), але й зрозуміти, які мотиви і причини рухали цією мужньою і розумною 
жінкою, щоб не зламатись, точніше – не розчаруватися після усіх перипетій 
попереднього десятиріччя (парамілітарні організації, служба в усусусах, полон, 
бойові дії в УГА, безпідставне усунення з лав цієї армії та ін.) і продовжувати 
боротися вже у нібито мирних умовах (а хіба нова окупація України – це були 
мирні умови?). О. Степанів довела і собі, і суспільству на що здатна українська 
жінка: жінка-воїн, жінка-мати, жінка-науковець і освітянин, жінка-громадський 
діяч. Все її життя було подвигом, гідним втіленням у художніх творах, в кіно, 
театрі і скульптурі. Яскраві риси героїні проявилися в усьому її подальшому житті.

Література

1. Архів Віденського університету – AWU. – Rigorosenphotorolle. Ph. 5a.26.
2. Олена Степанів. Наукові праці. Есе. Спогади / за ред. проф. О. І. Шаблія. – Львів, 2003. – 608 с. 
3. Ровенчак І. Внесок О. Степанів у розвиток української національної географії / І. Ровенчак // 

Вісник Львівського університету. Серія географія. – Львів, 1994. – Вип. 19. – С. 200–202.
4. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. – 

Львів: Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – 2001. – 742 с.
5. Шаблій О. І. Життя, віддане народу і науці (до 110-річчя від народження Олени Степанів) 

О. І. Шаблій, О. І. Вісьтак // Історія української географії. – 2003. – Ч. 7. – С. 12–24.
6. Шаблій О. І. Львівська суспільно-географічна школа (до 60-річчя кафедри економічної 

і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка) / 
О. І. Шаблій. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – С. 27–28.

7. Штойко П. І. Батьківщина Олени Степанів / П. І. Штойко // Історія української географії. – 
Львів, 2003. – Ч. 7. – С. 37–39.

Доктор природознавства Володимир Огоновський

Біографія вченого*1

Огоновський Володимир Петрович (1896–1970) – український економіст, 
демограф та економіко-географ, доктор природознавства (1926), дійсний 

* Друкується за: Шаблій О. І. Огоновський Володимир Петрович / О. І. Шаблій // Новітня українська 
суспільна географія. Хрестоматія / упор. та автор біографічних статей проф. О. Шаблій. – Львів : 
Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка,2007. – С. 322.
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член Наукового Товариства ім. Шевченка (1937). Народився 9 червня 1896 р. 
у с. Нижнів Тлумацького району на Івано-Франківщині у родині відомого 
галицького педагога. Громадського діяча Олега-Петра Огоновського. Закінчив 
Першу Львівську гімназію (1915). Навчався у 
Львівському (1917), Віденському (1921–1922) та 
Карловому (Праґа, 1923) університетах. Учасник 
національно-визвольного руху українського 
народу у 1918–1920 рр. З 30-х років ХХ ст. 
працював в українських часописах “Світло”, 
“Сила”, “Наша Батьківщина” та ін., у Головній 
редакції Української Загальної Енциклопедії, 
до якої підготував багато країно- і краєзнавчих 
статей. У 1939 р. – керівник сектора статистичного 
управління Львівської області. У 1940–1941 рр. – 
старший науковий співробітник відділу економіки 
АН УРСР у Львові (в 1944–1946 рр. – очолював цей 
відділ). У 1946–1947 рр. “почесно” депортований 
до Києва. Працював в Інституті економіки АН 
України. У 1947–1952 рр. – доцент Львівського 
торгово-економічного інституту, згодом – старший 
науковий співробітник Інституту суспільних наук 
(Львів).

Науковий доробок В. Огоновського становить понад 50 праць у ділянках: 
економіки та історії народного господарства (“Голод на землю”, “Кооперативне 
господарство”, “Нові дані про сільське господарство земель, населених 
українцями”), демографії, демогеографії, демографічної статистики, праце 
ресурсного потенціалу Західного реґіону України (“Густота населення Галичини”, 
“Національне обличчя Полісся”, “Волинь в урядових числах”, “Приріст і густота 
населення північно-західних земель [України]”, “Число українців у Словаччині 
та Мармарощині” – усі у 30-х роках; “Трудові ресурси та трудові резерви західних 
областей УРСР”, 1940; “Праця у сільському господарстві і питання трудових 
ресурсів західноукраїнських областей УРСР”, 1940; “Зміни структури населення 
західних областей України” (неопублікована), а також у ділянці економічної 
і соціальної географії: “Нариси економічної географії України” (Монреаль, 
1926); “Розвиток заселення українського Степу” – докторська дисертація (1926); 
“Східноєвропейський Степ” // Зб. Географ. Комісії НТШ. Т. 1 (1935); “Районізація 
Радянської України” – друга половина 30-х років та ін. 

Окрім того вчений вивчав проблеми краєзнавства і топономастики. До Другої 
світової війни і під час неї співпрацював з Володимиром Кубійовичем. Зокрема 
при підготовці видання книги “Географія українських і сумежних земель” (1943).

Помер у Львові 17 березня 1970 р. Похований на Янівському цвинтарі.

Володимир Огоновський
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Внесок у соціально-економічну географію*1

Регіональна та секторальна економічна географія. Ці два взаємопов’язаних 
напрямки, що вивчають геопросторову організацію виробничої сфери 
(промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт та ін.), були ще 
до 60-х років ХХ ст. головними у суспільній вітці совєтської географічної науки. 
Центральними стали проблеми розміщення нового будівництва (а, по суті, це 
локалізація капіталовкладень) і проблеми економічного районування. 

У більшості випадків економіко-географи не брали безпосередньої участі у 
розв’язанні названих проблем. Це здійснювали економісти-регіоналісти і навіть 
галузевики і т. зв. “размєщєнци”. А географи лише пояснювали їх (економістів) 
напрацювання і cхвалювали.

Названі проблеми випливали одна з одної. У кінцевому підсумку прийшли до 
висновку, що необхідний комплексний розвиток регіонів. Але це було остаточно 
усвідомлено аж по ІІ світовій війні. А в 20-х роках ХХ ст. проблема районізації 
і ефективного розміщення капіталовкладень упиралася у проблему управління 
народним господарством. Комуністична держава перед тим націоналізувала засоби 
виробництва, в т. ч. і землю і виникла фундаментальна проблема управління ними. 
Керівництво має не лише галузевий (відомчий), але й територіальний характер. 
Останнє найтісніше пов’язане з адміністративно-територіальним устроєм: 
економічне районування повинно було збігатися з одиницями адміністративно-
територіального устрою. Тому головна увага зосереджувалася на проблемі 
районізації. 

В. Огоновський у початковий період наукової діяльності зіткнувся з цією 
проблемою. Саме тоді (1923 р.) уряд УРСР “схвалює методи і практичне проведення, 
як першу спробу корінної перебудови адміністративно-територіального поділу”12. 
В основу ділення було покладено два принципи: 1) економічний (енергетичний), 
2) єдиного плану розвитку кожного району (тут державний план як метод 
територіального і відомчого управління!). Все це було ніби панацеєю совєтського 
зразка. 

На території совєтської України (без Криму і західних областей) було виділено 
53 округи замість дореволюційних 102-уїздів (повітів) і 706 районів замість 
колишніх 1989 волостей. І тут виникла проблема меж між цими одиницями і 
зокрема між т. зв. УРСР, виділеною за етнічним (“національним”) принципом, 
з Росією та Білорусією. Останнє дуже часто не узгоджувалося з “енергетично-
виробничим” принципом. Це на папері (і в теорії!) відносно легко зробити. Але 
реалізувати було дуже важко. 

* Друкується за: Доктор географії Володимир Огоновський / за ред. проф. О. Шаблія. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2014. – 396 с.

1 Новітня українська суспільна географія. – С. 328.
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В. Огоновський критично поставився до проектів і прожектів в УРСР 
і СРСР, відзначав неможливість їх реалізувати. При цьому він насміявся з 
адміністративно-територіального устрою Російської імперії, де зовсім не існу-
вало жодного, хоч би в теорії, розумного підходу до цього ділення – на губернії і 
генерал-губернаторства – ці феодально-фіскальні штучні утворення. Не був він 
задоволений і європейськими моделями і підходами – т. зв. англо-германськими 
і романськими. 

Уся річ у тому, що “енергетичний” принцип у районізації (і в АТУ) теоретично 
або умоглядно є заманливим. Бо несе у собі вигоду, головно економічну 
(підвищення продуктивності праці через індустріалізацію). Але як здійснити оту 
саму індустріалізацію в аграрній та ще розрушеній війнами країні, відповіді нема. 

До того ж Держплан розділив республіку на дві самостійні та однопорядкові 
області (великі економічні райони), які мали б бути безпосередньо залежні від 
всесоюзного центру. Це: східна промислова з центром у Харкові та західна 
сільськогосподарська з центром у Києві. І у політичному (поділ України на дві 
частини, кожна з яких підпорядкована всесоюзному центру) і в економічному 
(південь України якраз є головним сільськогосподарським регіоном з виробництва 
зерна) відношенні такий поділ є недопустимим. Крім того, поза межами УРСР 
в інших республіках – особливо Росії, опинилися 200 тис. км2 території нашої 
республіки. 

Так само були проблеми з відділенням адміністративно- і економіко-
територіальних одиниць на низовому рівні. 

Додамо, що ці проекти в СРСР з успіхом провалилися: великі області під час 
колективізації почали дробитися (в УРСР з двох їх стало дев’ять), округи зникли 
із системи загалом, а дрібні адміністративні райони стали ще дрібнішими. 

Коли ж Західна Україна, Закарпаття і Буковина у 1939–1945 рр. увійшла в 
УРСР, були створені сім областей, переважно малопотужних. В. Огоновський, 
починаючи з 1940 р., здійснив їх економіко-географічну характеристику до різних 
видань, зокрема “Нарисів економічної географії УРСР” (1952, т. ІІ).

Таким чином, В. Огоновський один з перших учених-українців правильно і 
критично оцінив спроби совєтського уряду обґрунтувати територіально-адмініст-
ративний устрій УРСР. Дещо пізніше (1931 р.) це здійснив також інший українець-
еміґрант у Празі – професор Валентин Садовський у праці “Спроба районування 
України”1.

Крім регіональної економічної географії В. Огоновський, особливо з другої 
половини 40-х років, інтенсивно працює у сфері секторального напрямку, зокрема 
у вивченні геопросторової організації сільського господарства і промислового 
виробництва. Це було пов’язано передовсім і з совєтською примусовою колекти-

1 Садовський В. Спроби районування України / В. Садовський // Зап. Укр. Господ. Академії в 
Чехословацькій республіці. – Подєбради, 1931. – Вип. І. – Т. 3. – С. 218–239.
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візацією аграрного сектора економіки та форсованою індустріалізацією західних 
областей УРСР. 

У цьому аспекті ним було опубліковано такі статті: “Сільське господарство 
Східної Галичини в роках 1900–1940” (1940), “Посівні площі західних областей 
УРСР до возз’єднання” (1955), “Матеріали про економіку західних областей 
до возз’єднання” (1955), “Львівський економічний район” (1957), “Львів буде 
індустріальним” (1946), “Індустріальний Червоноград”, “Природні багатства 
західних областей і перспективи їх промислового використання” (1957) і ряд 
інших.

Нагадаємо, що у цей час подібною тематикою (географія сільського та 
промислового господарства та мінерально-сировинна база індустрії) займалися 
інші відомі учені – О. Степанів та О. Ващенко. Їх наукові праці і В. Огонов-
ського певною мірою перетиналися. Але це не була конкуренція, а радше 
взаємодоповнення. 

З одного боку, учені бачили руйнування традиційних укладів економіки 
регіону – дрібного аграрного виробництва і ремесла з промислами і переважаючою 
у промисловості гірничовидобувною, технічно слабооснащеною діяльністю. З 
іншого – не можна було не констатувати певних технічних і структурних зрушень: 
розвиток машинобудівної, легкої і харчової промисловості, зростання товарності 
виробництва. 

Це була справді корінна зміна соціально-економічних відносин на заході 
України. Але, якщо подивитися на географію цих змін, то виходить, що 
колективізація та індустріалізація лише поглибили територіальні диспропорції. 

Наприклад, великомасштабне впровадження технічних культур – цукрового 
буряка, зерна і льону-довгунця посилили однобоку спеціалізацію окремих 
регіонів. Льон-довгунець зосередився на Великому і Малому Поліссі та у 
Передкарпатті, а цукровий буряк – на Західному Поділлі. Відповідно зросла 
частка цих трудомістких культур у площах посівів (для них нерідко розорювали 
кормові природні угіддя) і було збудовано переробні заводи (навіть у Підкарпатті 
у Самборі, де природні умови малопридатні для вирощування цукрових буряків). 
Непропорційність між обсягами виробництва цукросировини і потужностями з її 
переробки призводила, особливо на початку копання буряків, до її вивозу навіть 
у Прибалтику. 

Звичайно, В. Огоновський не міг писати у такому дусі про територіальні і 
виробничі диспропорції в агропромисловому комплексі. Особливо про економічну 
збитковість тваринництва, зокрема традиційного для регіону свинарства. Воно 
ледве животіло переважно у селянському підсобному господарстві. 

Проблемі розвитку і розміщення технічних культур учений присвятив 
велику статтю “Перспективи поширення технічних культур в західних областях 
УРСР” (2,2 др. а. у 1952 р. у співавторстві з М. Лемехою) і ряд інших творів, що 
залишилися переважно як рукописи. А про економіку і географію тваринницької 
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галузі: “Питання розвитку тваринництва і поліпшення полонинного господарства 
в гірських районах”(рукопис, 3,0 др. а. у співавторстві з Л. О. Олесневичем) та ін. 

Агропромислові комплекси появилися лише у 80-х роках, коли В. Огоновського 
вже не було на світі. 

Так само з розвитком та розміщенням промисловості. Совєтська влада 
провела по війні форсовану індустріалізацію західних областей. Це проявилося у 
зосередженні переважно великих підприємств обробної промисловості в обласних 
центрах, передовсім у Львові (завод автонавантажувачів, автобусний, фрезерних 
верстатів, телевізорів та кінескопів, радіоелектронної, легкої та харчової галузей, 
які не формували територіально-виробничих комплексів і були мало пов’язані у 
межах Західного регіону. Сировина, матеріали, вузли і деталі привозилися з усього 
Союзу, а продукцію вивозили аж на Далекий Схід чи у країни соцтабору. 

До того ж посилилася гірничодобувна спеціалізація Підкарпаття (газо-, 
нафтовидобувна, калійновидобувна, лісова, сірчана промисловість) і було заново 
створено кам’яновугільний Львівсько-Волинський басейн. В. Огоновський на 
ці процеси відгукнувся кількома публікаціями: “Львів буде індустріальний” 
(1946 р.), “Успіхи соціалістичної індустріалізації в західних областях УРСР” 
(1958 р.), “Індустріальний Червоноград” (1963 р.). Особливо душа його лежала до 
теми сировинно-енергетичної бази видобувної промисловості. Зокрема у 1956–
1957 рр. він опублікував працю (0,9 др. а.) “Природні багатства західних областей 
УРСР і перспективи їх промислового використання”, а у 1959-му – “Мінеральні 
ресурси Станіславського економічного району” (1,3 др. а.) та ін. Увага приділялася 
проблемам сировинної бази калійної промисловості (“Економічна ефективність 
промислового виробництва солей Станіславського економічного району” 
(1959 р.), “Калійні і кам’яні солі західних областей УРСР і основні шляхи їх 
використання” (1961 р. у співавторстві з Л. О. Барановським). 

Демографічні дослідження

Мабуть найбільший внесок зробив В. Огоновський у демографію і 
демогеографію. Працював над цією тематикою і проблематикою усе своє 
свідоме наукове життя. Від першого великого твору “Розвиток заселення 
Східноевропейського степу” до останньої праці “Населення західних областей 
Української РСР” (1897–1964 рр.) (Київ, 1968) та “Зміна структури населення 
західних областей Української РСР” (рукопис, Львів, 1970).

Різна тематика цих праць. Зокрема, це праці з: демографічної ситуації регіону 
і окремих областей (динаміка населення, статевий і віковий склад, природний і 
механічний рух); працересурсного потенціалу і його використання; національного 
складу, соціальної і професійної структури; історико-географічних змін в 
населенні регіону та ін. 
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Праці з проблем дослідження демографічної ситуації в регіоні. Сюди 
належать: праця, написана ще у 1936 р. “Густота населення (Східної) Галичини” 
(Львів, рукопис), а також “Приріст та густота населення північно-західних земель 
України” (1939), “Волинь в урядових числах” (1939), “Еволюція населення 
Галичини” (1946) та ін. 

З переліку цих праць бачимо, що увага ученого зосереджується головно 
на Галичині, Волині й інших землях, зокрема Поліссі (західному), Холмщині і 
Підляшші. До речі, перед ним ці питання розглядали В. Садовський і М. Кордуба 
у контексті польської переписної статистики. Зрозуміло, що ця статистика 
фальшувала, особливо національний склад північно-західних земель (та й самої 
Галичини).

Окремим питанням у дослідженні демографічної ситуації було вивчення 
густоти населення у західній частині України. В. Огоновський пов’язав величину 
цього суттєвого з погляду демогеографії і антропогеографії показника з характером 
природних умов проживання і діяльності населення та з історико-географічними 
особливостями освоєння і заселення території. Тобто з чинниками природного та 
соціально-економічного характеру. 

Тому з погляду другого чинника найгустіше заселена Галичина, а з погляду 
першого фактора – височинне Підкарпаття, Західне Поділля, південь Волині, а 
найрідше – низовинні болотисті і гірські території. І це закономірно. У совєтський 
час найшвидше обезлюднювалися саме ці дві останні території (Полісся і гірські 
Карпати). 

Охарактеризував учений і особливості статево-вікового складу населення 
регіону, який найкраще моделюється т. зв. демографічною пірамідою. Її 
характеристики: до І світової війни ця “піраміда” була майже ідеальна, тобто 
ступені цього зікурата1 рівномірно зменшувалися від основи до вершини, лише 
“крутизна” жіночого боку моделі була крутішою (чим більший вік людини, Тим 
кількість чоловіків стає меншою у порівнянні з кількістю жінок).

Але дві світові війни, міграції населення, зміна типу відтворення призвели 
до того, що народжуваність різко скоротилася, а смертність у мирний час теж 
зменшилася. Отже, “піраміда” звузилася при основі, отримала “талію” (часом аж 
дві), яка відображала різке зменшення народжуваності в час кожної з двох світових 
воєн. Все це вилинуло на кількісний і якісний склад працездатного населення 
регіону, що було відображено у працях В. Огоновського.

Дослідження працересурсного потенціалу території. Західні області, як 
відомо, належать до густозаселених територій. Тому вони багаті працересурсним 
потенціалом. У совєтський період було поставлено завдання науковим установам, 
в т. ч. Інституту економіки, його регіональним філіалам, Інституту суспільних наук 
у Львові, а пізніше – Інституту регіональних досліджень та ін. вивчити проблему 

1 Зікурат – ступінчата піраміда (подібно як мавзолей Леніна у Москві). – Ред.



Адепти антропогеографічної школи Степана Рудницького 565

цього потенціалу і його “планового” використання. В. Огоновський був один з 
найкращих учених-демографів, що міг досить повно, наскільки це дозволяли 
совєтські умови, дати відповідь щодо географії трудових ресурсів, їх кількісного 
і якісного складу. 

У 1964 р. В. Огоновський разом з Л. С. Матенчуком і Р. П. Обухівським 
опублікував досить великий параграф у книзі “Розквіт (?) економіки західних 
областей УРСР (1939–1964)” під назвою “Населення і трудові ресурси західних 
областей Української РСР”. У ній автори стверджують (і цілком справедливо), що 
“слабкий економічний розвиток Західної України при відносно надлишковому 
населенні в місті та на селі перетворив цей край у джерело постачання на світовий 
капіталістичний ринок дешевої робочої сили”.

Автори підкреслюють, що тут велика частка осіб працездатного віку (дещо 
більше половини усієї кількості населення). Корінна структурна зміна полягає 
у переміщені великої маси сільського працездатного населення із села у місто 
то внаслідок інтенсивного розвитку промислового виробництва і урбанізації. 
Остання проявилася у виникненні нових міських поселень – Добротвора, Нового 
Роздолу, Гірняка Соснівки, Нововолинська і зростання людності багатьох міст. 
Участь працездатного населення західних областей у суспільно-корисній праці 
перевищувала 90 %, а в усуспільненій праці – понад 81 %. 

Але кількісних і структурних змін недостатньо для нормального розвитку і 
функціонування господарства регіону. Тому автори наголошують на необхідності 
зростання ролі кваліфікованої праці, необхідності технічної та інженерної 
освіти працівників як загалом, так і в окремих галузях та секторах суспільного 
виробництва. 

Наголошується на зростанні зайнятості у невиробничій сфері (точніше – у 
сфері послуг). Автори уникають висвітлення драстичного питання про приховане 
безробіття як у селах, так і містах. А також про вимушену сезонну чи постійну 
міграцію трудових ресурсів у промислові райони України (Подніпров’я, Донбас) і 
СССР (Західний Сибір, Північ Європейської частини тощо). 

Національний, соціальний та професійний склад населення регіону. У багатьох 
працях, в т. ч. і тих, що стосуються загальних питань розподілу населення в 
західному регіоні, В. Огоновський приділяє увагу національним, соціальним 
та професійним відносинам людності. Звичайно, він базується на матеріалах 
офіційної статистики, в т. ч. і переписів населення. Цим питанням займалися 
українські (М. Кордуба, В. Садовський) й неукраїнські учені і перед і після 
І світової війни. Історико-географічний сегмент добре висвітлений саме у працях 
В. Огоновського. 

Слід зауважити, що офіційна статистика найбільше грішила, тобто фальси-
фікувала саме дані щодо національного складу, особливо у міжвоєнний період. 
Конкретніше, завищувала кількість представників панівної нації і зменшувала 
частку корінної української національності. Це спостерігається в Галичині, на 



ВИЗНАЧНІ ВІТЧИЗНЯНІ ГЕОГРАФИ566

Волині, Підляшші і Холмщині під владою Польщі, у Закарпатті (окупованому 
Чехо-Словаччини) і Буковині та Бесарабії, зайнятих Румунією. 

Крім того релігійно-конфесійна статистика, на диво, була точнішою. 
Наприклад, мало не усі українці у Галичині були Греко-католиками, а матеріали 
переписів частину з них записували латинниками або “тутешніми” – на Поліссі. 

У цьому складному лабіринті цифр і фіскальної їх фальсифікації 
В. Огоновський напрочуд вміло і майже точно встановлював кількість представ-
ників корінної української нації в її регіональних інваріантах. Подібно як 
В. Садовський, М. Кордуба чи В. Кубійович. 

Найкраще він розкрив національну, соціальну і професійну структуру 
населення регіону на матеріалах перепису від 9 грудня 1931 р., зокрема щодо 
Львова. Відзначалося, що у Львові 30 % людності живе з промислу (ремесло, 
промисловість), а у Дрогобичі і Бориславі, тобто у гірничовидобувному регіоні 
з цього виду господарки – відповідно 41 % і 70 %. Водночас співвідношення 
працівників розумової і фізичної праці у Львові складає 1:3,6 (подібно як у 
Кракові, Вільнюсі і Познані). 

Якщо порівняти це співвідношення у інших містах Польщі, то виходило, 
що там гірша диспропорція: у Лодзі і Бориславі 1:7,6, Ченстохові – 1:12,5. Але 
у Львові, як і в Кракові велика частка домашньої прислуги (відповідно 7 % і 
8 %). В інших містах Галичини ця частка значно менша. Бідкається учений тим, 
що у Львові українське населення має нижчу освіченість (грамотність) – 77 %, 
ніж поляки (92 %) і євреї (92 %). Розглядав автор і соціальну структуру в розрізі 
національностей і статей. 

Дослідження у сфері мандрівництва і туризму. До війни В. Огоновський 
розпочав наукові студії з проблем туризмознавства. Ця тема і проблема була 
предметом зацікавлення нової генерації цивілізованих людей, особливо містян, у 
резерві яких були не лише гроші, але й вільний час. Суспільна потреба вимагала 
облаштування туристичної інфраструктури, інформаційного забезпечення, 
зокрема підготовки описів атрактивних об’єктів і туристичних маршрутів. 

У Європі ще до І світової війни появилися у вигляді буклетів і книг 
характеристики цікавих для туристів об’єктів і місць як природного, так і історико-
культурного характеру. Особливо відзначалася у цьому відношенні Австро-
Угорщина. Навіть існувала туристична фірма Бедекера, яка видавала путівники 
під назвою “бедекерів”. Вони мали погану славу, бо тут наводилися окремі, 
малопов’язані між собою, часто випадкові відомості про окремі туристичні 
об’єкти. Тому цю справу, особливо в інформаційному відношенні треба було 
поставити на наукові основи. 

В. Огоновський написав дві прекрасні наукові статті про атрактивні об’єкти – 
оригінальне село на крайньому заході Лемківщини – Остурню, назвавши 
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“українською Ультіма Тулє”1, а також Страдецьку печеру (статті публікуємо 
у нашій книзі). Він також в науково-популярній формі описав мандрівництво 
українця Василя Барського до Святої землі (XVIII ст.) і німця Йогана Ґеорґа 
Коля по Україні (ХІХ ст.). Додамо до цього ще складену хронологічну таблицю 
океанічних, материкових, міжконтинентальних та світових подорожей відомих 
мандрівників минулого і особливо епохи Великих географічних відкриттів. 

Хоч автор стверджує, що “українське подорожництво немолоде”, а датується 
ще ХІІ ст. мандрівками паломника Данила, але сам В. Огоновський, працюючи 
у кінці 30-х років ХХ ст. у редакції часопису “Наша Батьківщина”, стояв біля 
наукової колиски модерної національної туризмології. 

Були ще праці вченого з історії науки, історичної географії та топ ономастики 
(про останні див. мої спогади про В. Огоновського у VІ розділі книги). Були праці з 
історії національно-визвольних змагань та ін. Але це вже завдання їх дослідження 
історичною наукою. 

Підводячи підсумки аналізу наукової творчості визначного вченого Во-
лодимира Огоновського, слід відзначити, що він через усе своє свідоме життя 
з гідністю проніс полум’я української географічної науки і приклав свій 
неординарний талант до становлення (1926–1945 рр.) і розвитку національного 
землезнання. 

Професор Володимир Кубійович

Біографічний нарис*2

Народився майбутній учений 23 вересня 1900 року в м. Новий Санч, що 
розташоване на найбільш західному краю українських земель – Лемківщині у 
родині податкового службовця, що походив з Покуття (Городенківщини). Мати 
Марія була дочкою польського торговця. В ті часи західна Галичина відносилась 
до Австро-Угорщини. За звичаєм і церковним правом сини йшли за віровизнанням 
батька, а доньки – матері. Володимир Кубійович виховувався в українському дусі. 
Як і батько Михайло, він став греко-католиком. Але вчитись доводилось у польській 
гімназії Нового Санча (найближча українська була у Перемишлі), яку він закінчив 
у 1918 р. Тоді ж вступив на філософський факультет, Яґеллонського університету 
у Кракові (відділ філософії). В умовах польсько-української війни навчання у 

1 Край світу: острів Тулє – це напівміфічна країна, яку шукав і ніби знайшов на далекій півночі 
Європи давньогрецький мандрівник Піфей (IV ст. до РХ).

* Друкується за: Шаблій О. І. Коротка біографія професора Володимира Кубійовича / О. І. Шаблій // 
Суспільна географія : теорія, історія, українознавчі студії. Львів : Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 2001. – С. 493–496.
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1918–1919 рр. довелося перервати. В. Кубійович стає до лав Української Галицької 
Армії (УГА). Тому університетські студії закінчив у 1923 р. Його учителем був 
відомий польський географ Людомир Савіцький – учень німецьких географів 
А. Пенка та Е. Брікнера. 

Після закінчення університету Володимир 
Кубійович до 1939 р. працює учителем у гімназіях 
Кракова, а також проводить наукові дослідження 
населення і пастушого життя у Східних Карпатах, 
бере участь у з’їздах слов’янських географів і 
етнографів (Праґа, 1924; Варшава, 1927), з’їзді 
українських педагогів (Львів, 1929), стає дійсним 
членом Наукового Товариства ім. Шевченка 
(1931), Головою його Географічної комісії. Він 
представляє НТШ на другому Українському 
науковому з’їзді (Праґа, 1932), Четвертому 
конґресі слов’янських географів і етнографів 
(Болгарія, 1936) і Міжнародному географічному 
конґресі (Варшава, 1934), з’їзді українських 
природознавців (Львів, 1935). 

У 1928 р. вчений габілітується на доцента 
Яґеллонського (Краківського) університету 

з антропогеографії Східної Європи. Викладає антропогеографію радянської 
України. Наукові інтереси вченого у 1928–1939 рр. мають два напрямки: 
антропогеографія Карпат (розселення населення, пастуше життя, використання 
земельних ресурсів) і демографічні проблеми України. Володимир Кубійович 
аналізує і перевіряє статистику польського перепису населення (1931) особливо 
на українських етнічних землях (Галичина, Підляшшя, Холмщина, Лемківщина 
тощо) і приходить до висновку, що ця статистика фальшива, кількість українців в 
цих землях явно занижена. 

Після арешту акад. С. Рудницького і розгрому Інституту Географії і картографії у 
Харкові (1933) Володимир Кубійович стає гідним проводирем української географії 
і картографії. У 1933 р. він разом з групою однодумців приступає до підготовки 
великого атласу України. І вже незабаром з друку виходять дві фундаментальні 
праці за його редакцією та у співавторстві. Це “Атлас України і сумежних країв” 
(1937) і “Географія українських і сумежних земель. Том 1. Загальна географія” 
(1938). Поява цих двох великих творів знаменувала завершення короткого періоду 
становлення української наукової географії і була визначним внеском ученого у 
географічне українознавство, в українську національну культуру. Як історико-
культурні раритети, ці праці заслуговують того, щоб їх перевидати сьогодні. Разом 
з Миколою Кулицьким він готує і видає “Адміністративну карту Галичини зі 
спеціальним узглядненням адміністративного поділу греко-католицьких Єпархій” 

Володимир Кубійович
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(мірило 1:600 000; 1934), “Карту України і сумежних країв” (мірило 1:2 500 000; 
1935); “Фізичну карту українських земель” (мірило 1:1 500 000; 1939). 

У тридцяті роки Володимир Кубійович звертає увагу на дослідження 
демографічних та етнічних відносин в Україні в цілому і в окремих й частинах. 
Зокрема, за його участю Варшавське економічне бюро видало чотири томи 
“Українського статистичного річника”, він написав і опубліковав ряд статей 
з актуальних антропогеографічних проблем українських земель – Галичини, 
Волині, Лемківщини, Полісся і особливо Закарпаття, де з 1939 р. виникла держава 
Карпатська Україна. 

Усе це коштувало Володимиру Кубійовичу місця праці в університеті та у 
гімназії. В 1939 р. польські власті звільняють його і він стає безробітним, проте 
наукової роботи не залишає навіть під час війни, яка тоді почалась. У 1939–1946 рр. 
публікує друге видання “Географії українських і сумежних земель” (1943), карту 
“Лемківщина і Надсяння” (мірило 1:400 000; 1940), “Фізичну карту Чорноморських 
країв” (мірило 1:500 000 і 1:2 500 000; 1942), “Адміністративну карту Галичини” 
(мірило 1:500 000; 1943); усі карти виконані разом з М. Кулицьким. 

Під час війни він стає організатором і керівником легальної громадської 
організації “Український Центральний Комітет” (УЦК) у Кракові, що займалась 
харитативною, освітньою, видавничою та ін. діяльністю, зокрема сприяла 
відновленню Української Автокефальної Православної Церкви на Холмщині і 
Підляшші, взяв участь в організації Першої української дивізії “Галичина”. 

Наприкінці війни Володимир Кубійович емігрує до Німеччини (Баварія, 
Мюнхен), а з 1951 р. – до Франції (Сарсель біля Парижа). Він працює деканом 
і професором в Українському Вільному Університеті (УВУ), який з Праґи 
перемістився до Мюнхена, відновлює діяльність і очолює (з 1947 р.) ліквідоване 
більшовиками у Львові у 1940 р. НТШ, стає разом із Зеноном Кузелею головним 
редактором започаткованого фундаментального видання “Енциклопедія Україно-
знавства” (ЕУ). В період 1949–1985 рр. вийшли: три книги загальної енциклопедії 
(ЕУ-l) – (1949–1952), два томи її англомовного варіанту (АЕУ-l) – (1963–1971). До 
1986 р. вийшло десять томів словникової енциклопедії (ЕУ-2) і два томи АЕУ-2. 
Одинадцятий том ЕУ-2 з’явився в 1995 р. Енциклопедія Українознавства показала 
широку наукову ерудицію і організаторські здібності Володимира Кубійовича. До 
неї він написав понад сто статей (окремо й у співавторстві), головним чином на 
географічну тематику. Це була об’єктивна, незаідеологізована, справді національна 
енциклопедія, на відміну від УРЕ, що виходила у Києві. 

Професор Володимир Кубійович був членом багатьох наукових товариств – 
вже згадуваного НТШ, ім. П. Шафарика у Братиславі, Комісії Польської Академії 
Наук з дослідження пастушого життя у Карпатах і на Балканах та ін. Загалом він 
опублікував понад 200 наукових праць. 

В. Кубійович помер у Парижі 2 листопада 1985 р., його поховали у м. Сарсель 
(біля Парижа).
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Головні наукові праці

1. Sprawozdanie z wycieczki Instytutu Geografi cznego U. J. w górу Żywieckie // Spawozdanie 
naukowe Коłа Gеоgrаfów Sł. U. J.– Кraków, 1920. – S. 55–63. 

2. Przyczynek do antropogeografіi Gorganów // Przegląd Geografi czny. Т. II. – Warszawa, 1920 – 
31921. – S. 146–149. 

3. Szałaśnictwo w Karpatach // Czasopismo Geografi czne. – Lódź, 1923. № 2–3. – S. 154–160. 
4. Rozmieszczenie kultur i ludności w Karpatach Wschodnich // Кrakowskie odczyty Geografi czne. – 

Кraków, 1924. – № 7. – 24 s. 
5. Ze studiów nad osadnictwem Babiej Góry // Czasopismo Geografi czne. Т. ІІІ. Zeszyt 1–2. – 

Кraków, 1925.– S. 45–71 (у співавторстві з М. Мразківною). 
6. Życie pasterskie w Beskidach Wschodnich // Prace Instytutu Geografi cznego U. J. Zeszyt 5. – 

Кraków, 1926.– 138 s. 
7. Z antropogeografi i Nowego Sącza // Prace Instytutu Geografi cznego U. J. Zeszyt 8.– Кrаków, 

1927. – 50 s. 
8. Życie pasterskie w Beskidach Magórskich // Prace Komisji Etnografi cznej Polskiej Akademii 

Umiejętności. № 2. – Кraków, 1927. – 64 s. 
9. Rozmieszczenie ludności nа Ukrainie Radzieckiej 1/ Кrakowskie Odczyty Geografi czne. № 10. – 

Кraków, 1928. – 32 s. 
10. Górna granica osadnictwa w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej // Przegląd Geografi czny. 

№ IX. – Warszawa, 1929. – S. 73–86. 
11. Мапи осель і господарських культур Східних Карпат // Науковий збірник географічної 

секції при Українській Студентській Громаді в Кракові / За ред. В. Кубійовича. – Краків, 
1930. – С. 4–8.

12. Туру pastiéřskiého života па Slovensku // Sbornik Muzeălnej Slovenskej Společnosti. Ročnik 
ХХІV. Sošit 3–4. – Turčanski Svatý Martin, 1930. – S. 101–110. 

13. Życie pasterskie w Wielkiej Fatrze // Sbornik Vlastivědného Muzea. – Bratislava, 1931. – S. 116–
126. 

14. Полонини на Підкарпатській Руси // Подкарпатська Русь. Річник ІХ. – Ужгород, 1932. – 
С. 57–65. 

15. Obývané а nеоbývané рlосhу v slovenských Karpatéch // Sbornik Muzeálnej Slovenskej 
Společnosti. Ročnik XXVI. Sosit 1–4. Turcanski Svaty Martin, 1932. – S. 53–68. 

16. Rozšiřeni kultur а obyvatelstva v Severnich Karpatéch // Sbornik fi losofi cké fakulty university 
Komenského v Bratislavě. Ročnik VIII. Cislo 60 (1). – Bratislava, 1932. – 145 s. 

17. Učasť obyvate1óv Spiša v živote pastierskom // Časopis Učené Společnosti Šafařikovy. Т. VI. – 
Bratislava, 1932. – S. 103–115. 

18. Antropogeografi cké mару v oblasti Воržavy // Boržava v Podkarpatské Rusi. – Bratislava, 
1933. – S. 5–14 (у співавторстві з Ї. Кралем). 

19. Ноrń hranice sidel v oblasti Boržavy // Boržava v Podkarpatské Rusi. – Bratislava, 1933. – S. 15–
23. 

20. Život pastýřský nа Boržavě // Boržava v Podkarpatské Rusi. – Bratislava, 1933. – S. 24–42 (у 
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Внесок в національну географічну науку*1

Володимира Кубійовича, як правило, називають другим після Степана 
Рудницького українським географом і картографом, який має неоціненні заслуги 
у процесі становлення української національної географії. Це вірна думка, 
однак вона ще ніким науково не обґрунтована. Тому спробуємо оцінити внесок 
Володимира Кубійовича в українську географію, зокрема суспільну, або як при 
житті ученого називали – антропогеографію. Окинемо поглядом цю проблему через 
деякі аспекти: а) віхи і етапи наукової діяльності ученого; б) місце Володимира 
Кубійовича у становленні національної суспільної географії; в) форми наукової 
діяльності; г) внесок в окремі сфери і галузі суспільної географії. 

1. Внесок Володимира Кубійовича в національну географію у контексті 
його життєпису. Володимир Кубійович прожив довге життя. Він народився 
у 1909 р., а помер у 1985 р. З усіх 85 літ життя на роки інтенсивної наукової 
діяльності припадає приблизно шість з половиною десятків. Якщо вважати, що 
наукова праця ученого почалася у 1920 р., коли він був студентом-першокурсником 
філософського відділу Яґеллонського університету (тоді першою працею 
була “Проблеми горішньої межі людини” [в Карпатах]), то наступні 65 років 

* Друкується за: Шаблій О. І. Внесок професора Володимира Кубійовича в національну географічну 
науку / О. І. Шаблій // Історія української географії. – Тернопіль, 2010. – Вип. 22. – С. 23–27.
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характеризувалися більшою чи меншою інтенсивністю географічної наукової 
діяльності. Це дві третини цікавого на суспільні і науково-пошукові події ХХ ст. 
Центральними і найбільш плідними були для Володимира Кубійовича тридцяті 
роки XX століття. 

Визначний історик України О. Оглоблин так “математично” охарактеризував 
життя Володимира Кубійовича: 

ГУ+ УЦК+ЕУ,

де ГУ – географія України, УЦК – Український центральний компет, ЕУ –
Енциклопедія Українознавства. 

Зрозуміло, чому тут на першому місці стоїть ГУ – географія України (я б додав 
ще й окремих українських земель). Але думати, що цим обмежився Володимир 
Кубійович хронологічно десь до 1940 р., коли він став на чолі УЦК – суспільно-
харитативної організації, яка діяла у 1940–1944 рр. на західноукраїнських 
етнічних землях (Галичина, Надсяння, Лемківщина, Холщина та Підляшшя), було 
б помилкою. В усі воєнні і повоєнні роки Володимир Кубійович так чи інакше, 
навіть будучи повністю зайнятим працею відповідно в УЦК та в ЕУ, значну 
частину часу й уваги приділяв географії й картографії. 

Зокрема, у 1920–1929 рр. з-під його пера вийшло 19 наукових праць, у 1930–
1939 рр. – 50 праць, у 1940–1949 рр. – 8 праць, у 1950–1979 рр. (три десятиліття) – 
9 праць. Якщо сюди додати видання карт та атласів, а також статті в енциклопедіях, 
то картина дещо зміниться. Зокрема, до 1929 р. була видана одна карта, у 1930–
1939 рр. – шість (разом з “Атласом України…”, де Володимирові Кубійовичу 
належать одноосібно чи у співавторстві приблизно 100 карт і картосхем), у 1940–
1949 рр. – шість, у 1950–1979 рр. – три. 

Усі статті в енциклопедіях за винятком однієї в УЗЕ, видані у 1950–1979–
1985 рр. (і навіть після смерті ученого). Їх нараховується приблизно 360 позицій 
(теж власних чи у співавторстві). Не говоримо про статті у пресі, які мали 
нерідко географічний зміст (всього приблизно тридцять). Частка негеографічних 
публікацій, за винятком публіцистичних, невелика.

Отже: 1) наукові географічні публікації – це переважно статті разом з 
монографіями, збірниками, картами і атласами, що припадали переважно на 
30-і рр. XX ст.; 2) географічні статті в енциклопедіях – на 50–80-і рр. цього ж 
століття.

2. Місце Володимира Кубійовича у становленні національної наукової 
школи. Українська національна новітня географія зародилася наприкінці ХІХ – 
на початку ХХ ст. При її зародженні стояв Григорій Величко (1869–1932), який 
першим серед українців захистив у Львові докторат (1889) на тему “Пластика 
польсько-руських земель з особливим поглядом на Карпати”, а у 1896 р. видав 
карту “Народописна карта українсько-руського народу”. Він почав, але не закінчив 
підготовку і видання “Географії України” (1902).
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До 1905 р. йшов процес нагромадження знань підготовки кадрів географів-
фахівців у Львівському університеті, де ще 1882 р. була заснована перша в Україні 
кафедра географії, очолена польським географом Антоні Реманом (1840–1919). 
У 1901 р. Степан Рудницький захистив докторат на тему “Плями сонячні”, 
тобто більше з астрофізики, ніж з географії, хоч вже на початку нульових років 
ХХ ст. він опублікував ряд географічних статей. Період становлення української 
національної географії надзвичайно короткий: він тягнеться від 1905 р. (тоді 
С. Рудницький опублікував свою фундаментальну працю “Нинішня географія”) до 
середини 40-х рр. цього ж століття, тобто приблизно сорок років. Кульмінаційним 
у становленні новітньої національної географії була публікація у 1937 р. за 
редакцією Володимира Кубійовича “Атласу України й сумежних країв” і в 
1938 р. – “Географії українських й сумежних земель”. Під кінець 30-х і на початку 
40-х років також вийшли праці Івана Теслі з географії України, Олени Степанів – з 
геоурбаністики (“Сучасний Львів”, 1943) та у 1943 р. перевидано книгу “Географія 
України й сумежних країв”. Саме працями Володимира Кубійовича, включаючи 
його науково-організаторську діяльність, було завершено перший суттєвий етап 
у розвитку національної географії – етап її становлення.

Які риси цього етапу і яке місце Володимира Кубійовича у його перебігу? 
Зокрема, цей етап характеризувався: 

а) формуванням теоретичних основ національної географії (С. Рудницький, 
П. Тутковський, В. Ґеринович, М. Дольницький, А. Синявський, К. Дубняк, 
Ф. Матвієнко-Гарнага та ін.). Центрами цього процесу були Львів, Київ, Харків, 
Краків. Спочатку це була Галичина із Науковим товариством імені Шевченка 
(С. Рудницький, В. Ґеринович, М. Дольницький), далі – Київ (П. Тутковський, 
А. Синявський), У 20-х рр. – Харків, куди переїхав С. Рудницький (1926 р.) і 
створив Український науково-дослідний Інститут географії і картографії (К. Дуб-
няк, Ф. Матвієнко-Гарнага та ін); 

б) після розгрому Інституту географії і картографії (1933), смерті П. Тутков-
ського (1930), арешту С. Рудницького (1933), К. Дубняка, арешту В. Ґериновича, 
втечею з України у Росію А. Синявського центр географічної думки зміщується у 
Галичину. Тут Володимир Кубійович з 1930 р. об’єднує наукові сили на створення 
атласу України; 

в) у міжвоєнний період географія України була головною темою географічних 
досліджень і відігравала важливу роль. В цей же час особливо виділяється видання 
навчальних підручників і посібників: у 1918–1920 рр. – К. Воблий, І. Фещенко-
Чопівський, С. Рудницький, В. Садовський та ін.; у кінці 20 – на початку 30-х рр. – 
Ф. Матвієнко-Гарнага, В. Садовський та ін.; 1933–1943 рр. – В. Кубійович, І. Тесля, 
О. Степанів (рукописи); 

г) у той час починає формуватися новітня економічна географія як межевий 
напрямок на грані географічної й економічної наук (В. Садовський). Водночас, 
працями цього ученого було покладено початок регіонально-комплексного 
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напрямку. В. Садовський у 1933 р. зробив дефініцію економічного району: “Під 
економічним районом, – писав В. Садовський, – слід розуміти відмежовану 
територію, на якій господарське життя в цілому чи певна група господарських 
явищ зв’язана певною закономірністю” (2); 

д) саме тоді, і це треба особливо відзначити, почала формуватися українська 
геоурбаністика (праці В. Кубійовича, Г. Величка, О. Степанів);

е) новим поштовхом у формуванні національного краєзнавства (праці 
К. Дубняка та Ф. Матвієнка-Гарнаги );

ж) нарешті, розвиток національної географічної термінології і назівництва 
(П. Тутковський, К. Дубняк, С. Рудницький). 

У всіх цих напрямках помітне місце зайняли усі названі географи. Але 
найбільша роль належить на початковому етапі С. Рудницькому, а на завершальній 
стадії – В. Кубійовичу. 

3. Форми наукової діяльності Володимира Кубійовича. Володимир 
Кубійович не був кабінетним ученим. Він формувався і діяв у географічній 
науці як самодостатня креативна фігура. Його географічна творчість проходила 
у різних формах. Серед них найважливішими були наступні: а) індивідуальна; 
б) колективно-групова; в) методично-педагогічна; г) енциклопедична; ґ) суспільно-
громадська. 

Індивідуальна форма. Вона властива для більшості учених, в т. ч. для Володи-
мира Кубійовича. Левова частка його публікацій була написана індивідуально 
(крім енциклопедичних статей). При цьому Володимир Кубійович завжди будував 
свої висновки на основі трьох методів: 

а) польового (екскурсійно-наукові мандрівки він здійснював буквально 
до останніх днів свого життя; саме це дає нам право говорити про нього як про 
некабінетного вченого);

б) статистичного. Особливо це стосується його праць з демогеографії, 
а також картографії. При цьому він не довіряв державній статистиці, а шукав 
способів її верифікації (перевірки на об’єктивність). Видав декілька статистичних 
довідників, один з яких створено на підставі великої маси анкет стосовно етно- 
і конфесійно-демографічної ситуації в Галичині на 1.01.1939 р. У кінці мало не 
кожної статті довоєнного періоду Володимир Кубійович подає статистичні таблиці, 
побудовані на основі своїх спостережень чи аналізу офіційної статистики; 

в) картографічного. Володимир Кубійович, як ніхто інший, продемонстрував 
насущу потребу у будь-якому географічному дослідженні використовувати 
картографічні засоби і методи. Мало яка його публікація обходилась без карто-
графічної моделі. У цьому відношенні Володимир Кубійович є зразком. А у такій 
праці як “До антропогеографії Нового Санча” він застосував шість картосхем, 
виготовлених під час наукового дослідження з геоурбаністики; 

Колектuвно-групова форма діяльності. По суті, Володимир Кубійович у своїй 
креативній функції найбільше проявився у колективно-груповій формі діяльності. 
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Почав він у 1930 р., коли видав науковий збірник студентів-українців, що навчалися 
в Яґеллонському університеті, під назвою “Науковий збірник Географічної секції 
при Українській студентській громаді у Кракові”. Саме з цього збірника він 
виступив як національно свідомий учений (до 1929 р. В. Кубійович писав свої 
твори виключно польською мовою). Від цієї “руської брошури” відмежувався 
керівник кафедри географії проф. Є. Смолєньскі; з того часу посипали нападки на 
В. Кубійовича). 

Все почалося з 1924 р, коли вчений брав участь у Першому конгресі 
слов’янських географів і етнографів у Празі та у Другому конгресі у Варшаві та 
Львові у 1927 р.). 

Наступним фундаментальним колективним ділом В. Кубійовича була органі-
зація видання у 1937 р. “Атласу України і сумежних країв” та у 1938 р. – “Географії 
українських й сумежних земель”. У цих двох творах особливо проявився науково-
організаційний хист ученого. Він сам і у співавторстві підготував близько 
двох третин карт атласа. А рисувальником карт став молодий адепт географії і 
картографії, колега Володимира Кубійовича Микола Кулицький (1903–1970). До 
підготовки видання В. Кубійович залучив сімнадцять учених різних галузей 
знань, але з географічним чи картографічним ухилом.

Фундаментальним колективним твором, створеним під орудою вченого, 
була двадцятиоднотомна Енциклопедія Українознавства (14 томів українською, 
7 – англійською мовами). Дехто називав її географічною через велику кількість 
розміщених тут статей географічного спрямування. В. Кубійович є, мабуть, 
єдиним у світі географом-ученим, що організував близько сотні авторів з різних 
галузей знань, щоб підготувати таке енциклопедичне багатотомне видання;

Методично-педагогічна форма. Вона проявилася в організації В. Кубійовичем 
підготовки і видання навчальних посібників, текстів лекцій, навчальних карт 
для широкого кола користувачів: учителів географії, учнів гімназій та студентів 
університетів, широкої української громадськості, яка отримала науково вивірені 
документи про українську національну територію з її природним потенціалом, 
українську націю та її історичну закоріненість у цю територію.

Після війни, очолюючи у Сарселі Інститут заочного навчання Українського 
вільного університету, В. Кубійович написав декілька лекцій з географії України і 
видав їх на склографі. Він писав також статті з проблем національного виховання 
у діаспорі; 

Енциклопедична форма діяльності. Про неї написано самим В. Кубійовичем 
та іншими ученими напевно більше, ніж про інші форми діяльності.

Енциклопедії Українознавства В. Кубійович віддав півстоліття свого життя. 
Як казав учений, він був “був одружений з енциклопедією”. У неї він вклав 
всю свою енергію і організаційний хист. По суті, він підготував (за невеликим 
виключенням) усі статті цього видання. Кожну статтю опрацював як свою, даючи 
авторам багато фахових порад з різних сфер знання і практики. 
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Для географії і картографії важливе наступне: 
– у статтях В. Кубійович проводить думку про окремість української 

національної географії, яка формувалася у руслі європейської географічної науки;
– статті, які подають географічний опис окремих суспільних сфер України 

або peґioнів чи країн супроводжуються картами і картосхемами; 
– незважаючи на існування такої псевдодержави як УРСР, В. Кубійович 

представляє Україну переважно у її етногеорафічних межах; 
– статті максимально деідеологізовані, так би мовити, ідеологічно нейт-

ральні. Хоч кожен, хто їх читає, побачить їх україноцентричний зміст; 
– серед статей особливо виділяються ті, що характеризують українських 

учених-географів. Як правило, в інших виданнях (в т. ч. енциклопедичних) 
біографіям визначних національних географів, за невеликим виключенням, не 
приділено належної уваги.

4. Внесок в окремі галузі суспільної географії. Найбільший внесок В. Кубійо-
вич зробив у суспільну географію – антропогеографію. А в ній – у демогеографію. 
Зокрема, в етногеографію і геоурбаністику. 

Внесок у демогеографію. Ця область була Цікавою для української географії як 
у кількісному, так і якісному аспектах. Кількісна сторона – демографічна ситуація 
на українських етнічних землях та її історична динаміка. Вона, передовсім, 
цікавила вчених у контексті площі і конфігурації української національної 
території, кількості і густоти населення на ній. 

На базі всебічного аналізу історичних і статистичних джерел (зокрема 
матеріалів переписів) В. Кубійович встановив площу території, заселену україн-
цями: суцільно (728,5 тис. км2) і змішано з іншими націями (203,6 тис. км2), 
що разом становить 932,1 тис. км2. Водночас, він встановив, що на 1.01.1939 р. 
кількість українського населення у Європі сягає 54,2 млн осіб, в т. ч. на суцільно 
заселених землях – 49,5 млн осіб (отже, майже 50 млн осіб). Густота населення – 
58 осіб/км2 (при найбільшій у Галичині – 97 осіб/км2, на Буковині – 87 осіб/км2, у 
тодішній УРСР – 70 осіб/км2). Таким чином, доведено, що Україна є найбільшою 
національною територією Європи, має величезний людський потенціал і є поділена 
між чотирма країнами, а її народ не має своєї національної держави. Логічний 
висновок, що мав політичний зміст: Україна повинна постати як самостійна 
соборна національна потуга. 

В. Кубійович визначив найбільш загальні риси розміщення населення на 
території України (рідша заселеність, ніж у Європі, зональна нерівномірність 
заселення, новітнє зростання у розселенні питомої ваги Півдня і Південного 
Сходу України, головні чинники розселення населення, відносне перенаселення 
тощо). 

Внесок у етногеографію. Етногеографія уже на ранніх стадіях формування 
української антропогеографії сформувалася в окрему галузь суспільної географії, 
хоч загалом вона входила у структуру демогеографії. Зрозумілі причини великої 
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уваги до етногеографії таких попередників В. Кубійовича як С. Рудницький, 
М. Кордуба чи В. Садовський, які заклали методологічні та теоретичні основи 
етногеографії. 

Роль В. Кубійовича у 30-х роках ХХ ст. полягала у наступному: 
а) головну увагу він приділив географії корінної державотворчої нації –

українців – на їх етнічних землях (особливо західних) і в Україні загалом; 
б) розкрив історичні процеси освоєння українцями своєї національної 

території; 
в) вивчав міграції українського етносу як у межах національної території, 

так і у світовому масштабі. Дав описи територій масового вселення українців поза 
межами їх національної території; 

г) дослідив окремі історико-географічні українські землі (Галичина, Волинь, 
Донщина та ін.) з позицій формування і структури їх етнічного складу і ролі у 
формуванні української нації; 

д) уклав і видав етнічні карти України, в т. ч. т. зв. карти “надвишок” і 
“недоборів” українців. 

Внесок у геоурбаністику. Володимир Кубійович є класиком української 
геоурбаністики. Його праця “До антропогеографії Нового Санча” (1927) заслуговує 
бути настільною книгою кожного географа-суспільствознавця. 

Місто Новий Санч лежить на найдальшому заході українських етнічних 
земель у Карпатах. Це мала Батьківщина Володимира Кубійовича. За своє життя 
він ще написав до десятка наукових праць з геоурбаністики, особливо України. 
Можемо вважати його фундатором геоурбаністичного напрямку національної 
антропогеографії.

Головні риси дослідження теорії міських поселень В. Кубійовичем: 
а) він не пов’язує просторову делімітацію міста з існуючими адміністра-

тивними межами; 
б) поняття міста трактує як багатоаспектне: “ландшафтне”, геопросторове, 

демографічне, соціальне і економічно-господарське; 
в) категорію міста пов’язує із характером заслання території (виділення у 

передмісті т. зв. міського і місцевого населення); 
г) виділення на пограниччі міста і неміста т. зв. перехідної групи осель;
д) операціонування процесу дослідження міських поселень. 
Значний внесок Володимира Кубійовича у розвиток історичної геоурбаністики 

(див. нашу працю “Володимир Кубійович: енциклопедія життя і творення” 
(3, с. 420–424)). 

5. Науково-організаційна діяльність. Цей вид наукової діяльності Воло-
димира Кубійовича був публічним. Учений не був схильним до прихованої, 
таємної чи навіть підпільної організованої діяльності. Він створював постійні чи 
ситуативні творчі колективи, ставив перед ними чітко визначену мету, розробляв 
програму для її досягнення, виявляв людські кадрові і фінансові засоби, визначав 
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періоди у досягненні мети і домагався її осягнути. Правда, останнє не завжди 
вдавалося реалізувати вчасно переважно через об’єктивні причини. 

Головні групи і колективи, створені В. Кубійовичем для виконання творчих 
проектів наступні: а) для підготовки і видання “Атласу У країни...”; б) для 
підготовки і видання підручника-монографії “Географія українських й сумежних 
земель”; в) для підготовки і видання “Енциклопедії Українознавства”. 

У науково-організаційній діяльності Володимир Кубійович користувався 
десятьма принципами. Це як десять заповідей Божих, десять принципів Івана 
Огієнка стосовно вивчення і використання рідної української мови, як декалог 
українського націоналіста. Це такі принципи: 

1) опори на організаційні структури, найкраще створені ним особисто 
(приклади подані у попередньому розгляді); 

2) чітко поставленої мети діяльності, в т. ч. науково-географічної; 
3) волі для досягнення поставленої мети (В. Кубійович був на диво вольовою 

людиною); 
4) визначальної ролі не особистих, а громадсько-суспільних інтересів; 
5) об’єктивності (в тодішніх умовах було легко збитися на суб’єктивні 

позиції, але В. Кубійович дотримувався об’єктивного бачення справи); 
6) фаховості. Він ніколи не дозволяв собі як редактор ЕУ доручати підготовку 

статей нефахівцям з відповідної галузі знань чи практики; 
7) раціоналізму. В. Кубійович не був ні сентиментальним, ні ірраціональним 

у науковій діяльності, хоч деякі дії зовні виглядали ірраціональними; 
8) консерватизму. Учений сприймав нові віяння у науковому суспільному 

житті виважено. Цей принцип давав йому можливість відображати найважливіші 
особливості і відношення явищ і процесів; 

9) активного впливу на обставини. В. Кубійович не був рабом ситуацій, а 
сам, за можливістю, формував необхідну обстановку, сприятливу для досягнення 
поставлених цілей; 

10) принцип “Україна понад усе!”, який охоплював усі попередні й був 
визначальним кредо у життєдіяльності Володимира Кубійовича. 
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Внесок у картографію*1

Картографічна діяльність Володимира Кубійовича розгорталася в складних 
суспільних умовах і значною мірою була результатом власної ініціативи вченого. 
Треба було організувати авторські колективи, шукати кошти, видавничу базу. 
Завдяки підтримці патріотично настроєних українців, їхніх громадських 
організацій, картографічна праця В. Кубійовича та його сподвижників увінчалася 
успіхом. Найвидатнішим його твором, що підніс ім’я редактора й співавтора, 
як і престиж української географії та картографії на світовий рівень, став 
“Атлас України і сумежних країв”. Він побачив світ 1937 р. – саме тоді загинув 
великий український географ і картограф академік Степан Рудницький. Атлас 
В. Кубійовича – гідне продовження справи, розпочатої С. Рудницьким. 

Усі картографічні праці Володимира Кубійовича можна умовно поділити на дві 
групи: атласи і карти. Всі вони є науково-довідковими, виконані на рівні тодішньої 
європейської і світової географічної та картографічної науки й практики. 

Започатковане Степаном Рудницьким українське атласне картографування, 
завдяки подвижницькій праці Володимира Кубійовича дістало яскраву й ґрунтовну 
реалізацію у виданні “Атласу України і сумежних країв”. Ідея видання цього атласу 
зародилась у В. Кубійовича ще 1933 р., під час наукових мандрівок по Закарпаттю 
(дивний збіг обставин: саме тоді у зв’язку з арештом і засланням С. Рудницького 
в радянській Україні надовго було зупинене видання атласів). Що наштовхнуло 
вченого на цю ідею, зараз важко сказати. Проте залишається фактом те, що ця 
ідея вже віддавна “носилася в повітрі” і, отже, знайшла свій благодатний фунт для 
реалізації. Зрештою, ще в 1916 р. польський географ і картограф Евгеніуш Ромер – 
ідейний противник С. Рудницького й В. Кубійовича – видав атлас Польщі в давніх 
(до її триразових поділі в наприкінці ХVIII ст.) кордонах, куди було включено 
й територію України до Дніпра. Це стало немалим подразнювальним чинником, 
що стимулював видання атласу, який би охоплював усю територію українських 
етнічних земель, поділену на той час між чотирма державами – СРСР (власне 
Росією), Польщею, Чехо-Словаччиною та Румунією. 

У “Вступі” до “Атласу” Володимир Кубійович писав: “По роках великого зриву 
1917–1921 рр., після кількох років віднови самостійної української держави наш 
народ утратив ізнову незалежність, і його національна територія знову розподілена 
між різні держави. Те, що життя поодиноких віток нашого народу частинно 
замікнене в межах поодиноких держав, – є причиною нашого недостатнього 
знання нашої всієї національної території. Зокрема ж теперішні умови життя в 
СССР є причиною, що ті частини нашої нації, які живуть поза межами Совєтів, а 

* Друкується за: Шаблій О. І. Володимир Кубійович і українська картографія / О. І. Шаблій // 
Суспільна географія : теорія, історія, українознавчі студії. – Львів : Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 2001. – С. 507–525.
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також чужинці – дуже мало знають про найбільшу частину українських земель. 
Ці сумні факти вкладають на незалежну українську науку обов’язок подавати і 
своїй суспільності, і заграниці відомості про життя на всіх українських землях, 
без огляду на політичні кордони. Таку мету має й наш “Атлас України і сумежних 
країв”. Він дозволяє огорнути оком ціле нашої національної території і в легко 
доступний спосіб, з допомогою мап і діаграм, пізнати найважніші явища нашого 
життя в їх географічному розміщенні”. 

Атлас – це надзвичайно складний картографічний твір, об’єднаний певною 
метою, в якому окремі карти і ъхні блоки взаємопов’язані тематично, змістовно й 
навіть формально. У картографічних творах такого типу існує традиція: спочатку 
розкривати природне середовище, дат народонаселення, його виробничу й 
невиробничу діяльність. Від цієї усталеної структури В. Кубійович далеко не 
відійшов. Але його “Атлас” удався оригінальним, не подібним до багатьох 
тогочасних нацюнальних атласів. 

Для підготовки карт “Атласу” В. Кубійович згуртував велике коло (17 авторів) 
західноукраїнських учених різних спеціальностей – географів, картографів, 
природознавців, геологів, археологів, істориків, філологів та ін. Серед них були 
вже тоді відомі: В. Дорошенко, Е. Жарський, проф. др. І. Зілинський, др. Р. Зубик, 
проф. В. Іванис, проф. І. Іваницький, др. І. Крип’якевич, М. Кулицький, Л. Лукасевич, 
проф. М. Мельник, інж. С. Пастернак, др. Ю. Полянський, проф. В. Садовський, 
І. Тесля, др. І. Федів, др. інж. Є. Храпливий, проф. В. Чередієв. Більшість з них 
працювали у Львові. Проф. І. Зілинський був філологом з постійним місцем праці, 
як і В. Кубійович, у Краківському університеті. Технічне виконання карт “Атласу” 
здійснив постійний співавтор В. Кубійовича Микола Кулицький – надзвичайно 
працездатна людина, вчений і скрупульозний картограф, місце і роль якого в 
українській картографії ще гідно не оцінено1. 

Велику допомогу, в основному консультаціями, подав польський географ 
і картограф з Львівського університету, товариш В. Кубійовича з гімназійних 
років, доктор географії, професор Юзеф Вонсовіч. Видання “Атласу” взяв на 
себе спеціально для цього заснований Український видавничий інститут. Карти 
накреслено в графічному закладі А. Ґеґедіса у Львові, друк і палітурні роботи 
виконано в друкарні Наукового товариства ім. Шевченка. Отже, для праці над 
“Атласом” було залучено як окремих осіб, так і організації та заклади. Робота 

1 Микола Кулuцькuй (1903–1970) народився в м. Глиняни на Львівщині в сім’ї міщан, що займались 
рільництвом. Закінчив Яґеллонський університет. Брав участь у географічних мандрівках 
Карпатами разом з В. Кубійовичем, вивчаючи зимарки (зимові оселі) на Гуцульщині. У 30-х роках 
переїхав до Львова й видав разом з В. Кубійовичем ряд карт України, а також її західних земель. 
Найбільшою його працею були карти до “Атласу України”. Тут за його авторством поміщена 
“Фізична карта” та в співавторстві з В. Кубійовичем – “Адміністративна карта”. Після війни 
eміґpував до Німеччини (Мюнхен), а на початку 50-х років – у США (Чикаґо), де пралював у 
картографічній фірмі.
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над ним тривала порівняно недовго – близько чотирьох років. “Атлас” побачив 
світ на початку 1937 р., ставши надзвичайно важливою віхою в історії української 
картографічної і географічної науки. Як своїм змістом, структурою, так і 
оформленням “Атлас” не поступився жодному з тодішніх національних атласів 
країн Європи. Тим часом, маючи авторитетне коло університетських географів, 
очолюваних проф. Е. Ромером, добру видавничо-поліграфічну базу, польська 
наукова громадськість не зуміла створити щось подібне стосовно Польщі. Праця 
В. Кубійовича була першим і досі лишається найфундаментальнішим комплексним 
нayкoвo-довідковим атласом України в її етнічних межах. 

На всіх етапах роботи над “Атласом” Володимир Кубійович вів провідну, 
найважливішу роль. Йому належать сама ідея “Атласу”, розроблення його 
структури, обґрунтування набору карт та їхнього змісту, більшість уміщених там 
картографічних творів (з усіх 151 мапи – майже 100, тобто дві третини). Справді, 
це був атлас Кубійовича. 

Епіграфом до “Атласу” можна було б сміло поставити прикінцеві слова зі 
“Вступу” до нього, написані самим В. Кубійовичем: “Хай же він (Атлас. – О. Ш.) 
учить, своїх і чужих, хай краще пізнання дрімучої величини нашої Батьківщини 
додасть нам енергії й сили до праці, а серед чужої науки хай пробуджує знання 
про Україну та приєднує для неї прихильників”. Якби В. Кубійович не зробив 
нічого іншого, крім цього першого Національного Атласу Соборної України, його 
ім’я мало б бути вписане золотими літерами в українознавство, в культурологію 
нашого народу. 

“Атлас” складається з двох великих частин. Перша з них – текстова, друга – 
картографічна й статистично-графічна. 

Картографічна частина має шість розділів: 1) Природа, 2) Людність, 3) Сільське 
господарство, 4) Інші галузі господарки, 5) Різне, 6) Українські землі в Польщі. 
Послідовність цих розділів досить умотивована. Порівняно невеликий перший 
розділ (12 карт) є вступними. Він розкриває природно-географічне тло демо- , 
етно- і соціально-економічної географії України. Карти – фізична, геологічна, 
ґрунтова, кліматична (сім!), флори (рістні) й фауни дають повну характеристику 
розміщення відповідних явищ і процесів, Їхню геопросторову змінність, 
інтенсивіність розподілу по території. Особливо цікавою є карта ґрунтів, складена 
проф. В. Чередієвим з використанням картографічних українських, російських, 
польських та чеських джерел (Г. Махова, Л. Прасолова, С. Рудницького, 
І. Спірганека, І. Миклашевського, І. Копецького), зокрема “Карти ґрунтів України” 
Г. Махова, виданої в Києві 1925 р. 

Центральний в “Атласі” розділ “Людність”, який включає 36 карт, у т. ч. 
чотири карти-врізки. Це велика серія карт що висвітлюють демографічну 
ситуацію в Україні (народжуваність, смертність, розподіл населення за статтю й 
віком, динаміку людності), густоту населення по території, міґрацію, урбанізацію. 
Особливо багато місця займає картографічна інформація про етнічні відносини в 
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Україні. З усіх 36 карт розділу 12 присвячено географічним особливостям розмі-
щення українців. Назвемо ці карти: “Національності” (дві), “Українці”, “Густота 
українців”, “Відносні надвишки й недобори українців”, “Українці в Азії”, “Українці 
у світі” (чотири), “Участь української людності в іміґрації”, “Українські говори”.

Дві карти одного сюжету під назвою “Національності” були й залишаються 
дуже важливими з погляду завдання побудови української самостійної держави, 
якої в той час не було. Виконані різними способами (одна – способом кольорового 
фону, друга – крапковим та значковим способом) і доповнені картою-врізкою 
“Віросповідання” й картою “Українські говори”, вони чітко окреслюють українську 
національну територію, яка мала б стати визначальним геопросторовим 
чинником створення держави Україна. Хоч карти “Національності” дрібного 
мірила (1:5 000 000), як і більшість карт “Атласу” вони дають виразне уявлення 
про розміщення в Україні національних меншин – поляків, росіян, німців, євреїв, 
греків, болгар, сербів та інших, а також самих українців на етнічних територіях 
сусідніх народів. Показано східну межу значного відсотка євреїв. 

Згідно з даними цих карт, авторами яких були В. Кубійович і М. Кулицький, 
українська етнічна територія посунена далеко на північний, північно-західний, 
західний і східний напрям порівняно з територією нинішньої держави. 

Десять карт “Атласу” повністю присвячені висвітленню розміщення 
лише українців. Три з них конкретизують інформацію, закладену на картах 
національностей. Зокрема, на карті “Українці” показано частку українців у 
загальній кількості населення (у переважній більшості земель вона становила 75–
100 % і навіть на Кубані в міжвоєнні роки цей показник сягав у різних межах 50–
90 %; лише в Криму, навколо Львова, на захід від Житомира і в деяких невеликих 
місцевостях ця частка була меншою за половину). 

Надзвичайно цікавою й оригінальною є карта “Відносні надвишки і недобори 
українців”. Тут ідеться про те, наскільки (у відсотках) густота українців (кількість 
на 1 км2) більша чи менша від густоти неукраїнців. 

Багато уваги в “Атласі” В. Кубійовича присвячено мiґpaціям населення 
України й розміщенню українців поза її межами – в Азії та Америці. Внаслідок 
еміґрації та iмміґрації істотно змінювався національний склад населення України. 
Урядові чинники, як правило, стимулювали виїзд з України корінного населення 
і в’їзд до неї iммiґpaнтів з інших територій. Надзвичайно сильним стимулятором 
міґрацій з другої половини, а надто кінця минулого століття були малоземельність 
у Галичині, Буковині й на Закарпатті, розвиток капіталізму на сході України. 
Населення з, західних земель виїжджало в основному до Америки, а зі східних – 
до Азії, на південний схід і південь України. 

Цим проблемам присвячено вісім карт. Якщо врахувати, що ряд карт (шість), 
де показано розміщення українців в Азії, Америці чи Югославії, як і карти “Міста 
й міська людність” та урбанізації (п’ять) відображають результат міґрацій, то 
в “Атласі”, по суті, більше половини карт стосується геопросторового руху 
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населення України. І лише картографування цих процесів давало справжню 
геопросторову картину українства, зокрема просторову динаміку при чіткій 
окресленості національної території. 

Назвемо основні сюжети карт, присвячених міґраціям населення: “Манд-
рівки”, “Міґрація до Донбасу (1), Києва (2) і Харкова (3)”, “Імміґрація”, 
“Еміґрація”, “Баланс мандрівок”, “Участь української людності в імміґрації”. Усі 
карти міґрації населення стосуються лише радянської частини України (очевидно, 
для польської, румунської і словацької частин не було фактичних даних). 

Групу карт населення доповнюють чотири карти, присвячені зайнятості 
(“Заняття людності”), розміщенню промислового робітництва (“Розміщення 
промислових робітників” та “Розміщення промислових робітників в УСРР в 
роках 1929–1935 – діаграма”), його розподілу за галузями (“Розподіл промислових 
робітників за галузями праці”). Ця група тісно корелюється з картами урбанізації 
і міґрації. Основні висновки з цих карт: а) спостерігається надмірна концентрація 
індустріального робітництва в районах Донбасу й східної частини Степу (Середня 
Наддніпрянщина) при недостатній розвиненості на півночі (Полісся), заході 
(Галичина) і центрі (Поділля), що є результатом дій існуючого політичного 
режиму; б) в Україні, особливо на її сході, переважає зайнятість у промисловості, 
передусім у первинних галузях (вугільна, рудовидобувна, металургійна), а на 
півночі й заході – у сільському господарстві. Цей розподіл добре корелюється 
з територіальною структурою українців і неукраїнців, що вже тоді мало і тепер 
має далекосяжні культурні, соціальні й політичні наслідки. Пришвидшене 
упромисловлення сходу й півдня, їхня суперурбанізація і активізація міґрацій туди 
неукраїнського населення при брутальному нищенні традиційної для України 
агрокультури та впровадженні в сільське господарство колективних (“общинних”) 
форм – усе це спричинилося врешті до втрати українством певною мірою своєї 
культурно- психологічної ідентичності. 

Велика група карт “Атласу” (всього 34), що їх виконав В. Кубійович, 
присвячена сільськогосподарському виробництву – одвічній господарській сфері 
життєдіяльності українців. У ній органічно зрослись взаємодія й гармонійні 
відносини людини і зональної природи нашої землі, з якою пов’язаний увесь 
сімейний, громадський і навіть політичний дух народу, його культура, починаючи 
з трипільських і закінчуючи новітніми часами. Недарма карти сільського 
господарства вміщено безпосередньо після карт населення. 

Понад дві третини карт сільського господарства (23) розкривають геогра-
фію рослинництва, одна третина (13) – тваринництва українських земель. 
Картографічна інформація доповнена системою статистичних картограм. До цієї 
групи з певною умовністю можна залічити чотири мапи іншого розділу: “Збіжжеві 
продукти в 1913 р.”, “Збіжжеві продукти 1927/8 р.”, “Тваринні продукти в 1913 р.” 
у серії “Надвишки й недобори деяких продуктів” та карту “Експорт хлібних 
продуктів з УСРР і Півн. Кавказу”. 
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Особливо цінна карта “Забезпека людності збіжжям і картоплею”, тобто 
головними продовольчими продуктами в натуральних показниках кількості на 
одну людину. 

Одинадцять карт “Атласу” В. Кубійович присвячує висвітленню географічних 
особливостей тваринництва – надзвичайно важливої галузі сільського госпо-
дарства України, яка не менше ніж рослинництво віддзеркалює зв’язки між 
людиною і довкіллям, між господарством і природним середовищем. Важливо, 
що за вихідну інформацію взято матеріали 1927–1928 років, тобто початку періоду 
колективізації, яка, зрештою, майже дощенту знищила цю традиційну галузь 
yкpaїнcького господарства. 

Що це було так, свідчать наведені діаграми динаміки поголів’я: з 1928 по 1933 
рік поголів’я коней скоротилось від 5,5 млн до 2,5 млн, великої рогатої худоби – 
від 8,5 млн до 4,4 млн, свиней – від 6,9 млн до 2,1 млн, овець та кіз – від 8,1 млн до 
2,2 млн. Тваринницька галузь, як відомо, дуже чутлива до соціальних потрясінь, а 
колективізація й була саме таким жахливим потрясінням, властиво катастрофою. 
Забезпечення населення продукцією тваринництва у зв’язку з цим упало до 
мінімуму, що теж було однією з причин голодомору 1932–1933 рр. 

Авторству. В. Кубійовича належить низка інших карт “Атласу”: “Зміна 
заліснення”, “Забезпека людності лісом”, уже згадувані карти “Заняття людності” 
та “Праця” (остання у співавторстві з В. Садовським), “Надвишки й недобори 
деяких продуктів”, “Експорт деяких продуктів…” (тут, крім вивозу зерна, 
відображено також вивезення залізної руди й кам’яного вугілля), “Адміністративна 
карта” (разом з М. Кулицьким), дві карти, що характеризують сферу послуг – 
“Письменність” та “Шкільництво”. 

Не вдаючись тут до їхньої характеристики, зауважимо лише, що кожна з них 
має важливе значення у відображенні явищ, але особливий інтерес становлять 
карти письменності й шкільництва. 

З них постає дуже промовиста картина забезпеченості школою з рідною для 
українських дітей мовою навчання. Перед Першою світовою війною такі школи 
були тільки в Галичині й Буковині, частково – на Закарпатті. Натомість у 30-х роках 
ситуація докорінно змінилася. У більшості областей УРСР на 100 дітей українців 
до українських: шкіл ходили, 90–100–125 учнів (тобто й школярі-неукраїнці), тим 
часом як в окупованій Польщею Галичині й Західній Волині цей пoказник був 
найнижчим (0–25), що свідчить про цілеспрямовану антиукраїнську політику 
польської влади. Саме тут найбільше українських дітей навчалося в двомовних 
польськогукраїнських (власне польських) школах (50–75 % усіх учнів).

Своєрідним продовженням “Атласу України й сумежних кpaїв” став 
“Історичний атлас України. Німецький документ з 1941 року” (Мюнхен; Париж, 
1993), виданий за редакцією Аркадія Жуковського – професора Сорбонни й 
Українського вільного університету та голови Європейського відділення Наукового 
товариства ім. Шевченка. 
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Створення історичного атласу України було мрією багатьох українських 
учених – істориків і географів. Ще після Першої світової війни Степан Рудницький 
та Іван Крип’якевич почали були готувати такий атлас. Проте виїзд С. Рудницького 
до УРСР перервав цю працю. У 60-х роках, коли готувався національний атлас 
України, передбачалося один з його томів присвятити історії. Та в умовах 
наростання тоталітаризму й посилення антиукраїнської політики тодішньої 
колоніальної адміністративної системи роботи було припинено. Тим часом за 
кордоном у 80-х роках з’явилися два історичні атласи. Перший – за редакцією 
проф. Любомира Винара (Монреаль; Нью-Йорк; Мюнхен, 1980), другий – 
проф. Павла Магочія (“Ukraine. А historical Atlas”, 1985, англійською мовою). 

Коли готувався ІАУ, Володимир Кубійович керував Українським Центральним 
Комітетом. Часу для укладання ІАУ він, звісно, не мав. Готував названий атлас 
Інститут дослідження границь і зарубіжжя (Institut für Grenz und Auslandstudien) у 
Берліні – Штеґліці. Очевидно, В. Кубійович був лише консультантом, принаймні з 
тієї серії карт, яка присвячена населенню й господарству. Вчений, на наш погляд, 
не бачив остаточного варіанту ІАУ, а якщо й бачив, то не зміг прийняти його 
концепції в цілому, хоч у праці й використано було багато карт “Атласу України і 
сумежних земель”. Це не атлас В. Кубійовича. 

Аналіз цього твору підводить до висновку, що це не так атлас, як передусім 
серія карт, об’єднаних однією метою. Що це за мета, автори не зазначають. Але, 
враховуючи структуру ІАУ, послідовність картосхем у ньому, їхній зміст, деякі 
цідписи і т. ін., можна стверджувати, що ІАУ мав служити як картографічний 
документ німецькій вояччині в її “дранґ нах остен”. І прізвища В. Кубійовича 
та М. Кулицького мали правити радше за прикриття, бо, справді, багато карт з 
“Атласу” 1937 р. тут було використано без змін або з деяким спрощенням. 

Первісна назва – “Рукописні карти до історії, народознавства й господарства 
України за В. Кубійовичем” (“Handschrift-Karten zur Geschichte, Volkstumkunde und 
Wirtschaft der Ukraine vom W. Кubijowytsch”). У короткій “Передмові” до нього 
сказано таке: “Ця картографічна збірка характеризує історичний розвиток України 
й українства, давні етнічній господарські відносини України. Її першорядне 
завдання полягає в історичності й народознавстві. Карти були накреслені в перші 
місяці 1940 р. в Інституті дослідження границь і зарубіжжя в Берліні – Штеґліці 
докторами Миколою Кулицьким, Оттомаром Штарке й Вальтером Ґабіхтом. Багато 
карт підготовлено з урахуванням інформації, що є тільки в українському виданні (з 
англійською легендою), за домовленістю з Науковим товариством ім. Шевченка – 
виданні, яке з’явилось у Львові 1937 р. під назвою “Атлас України і сумежних 
земель” за редакцією В. Кубійопича (окремо з’явився в такому ж виданні переклад 
ХХХІХ тексту по-англійськи, про що вказується). 

Наше видання, яке хоч і менш багате, ніж названий “Атлас України”, проте 
доведене В. Кубійовичем до сучасності (до 1940 р. – О. Ш.). Тому воно містить 
численні нові карти, що вперше з’явилися 1941 р. 
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Крім того, додатково виготовлено також цілу низку карт, які не належать 
В. Кубійовичу. Що більше, їх було паралельно підготовлено в Інституті досліджень 
границь і зарубіжжя в перші місяці 1941 р. для одночасного внутрішнього 
викорисгання як “Серії карт історії Східної Європи”. Вони розкривають спільну 
ранню історію східних слов’ян, а також розпад Литовсько-Польської держави. 

Зрозуміло, що оскільки ІАУ готували протягом лише кількох місяців, то він 
має всі ознаки поспішності й спрощеності. Особливо це стосується історичних 
карт. На них зазначено лише кордони тих держав, як панували на українських 
землях у різні часи, та їхніх сусідів. Часом територія України замальована 
олівцем (червоного кольору), часом просто підписана словом “Ukraine”. По суті, 
використано лише два мірила карт. При цьому одне досить дивне – 1:9000000, 
а інше зовсім не зазначене (більше). Лише на кількох картах 1:9 млн є градусна 
сітка. Отже, це переважно не карти в повному розумінні цього слопа, а картосхеми, 
авторські оригінали, хоч жоден з авторів не названий. На більшості карт, 
запозичених з “Атласу” 1937 року, генералізовано (узагальнено) інформацію, 
тобто їх спрощено і спримітизовано. 

ІАУ підготовлений німецькою мовою. Проте багато власних географічних 
назв подано в російській (дореволюційній чи радянській) або австро-німецькій 
транскрипції, і лише деякі – паралельно ще й в українській транскрипції. 
Володимир Кубійович цього допустити б не міг. Як не міг би й погодитися на 
деякі явно тенденційні щодо українців підписи на окремих картах. 

Свої особливості ІАУ має також у структурі та змісті. Він складається з 
трьох відмінних між собою частин. Перша – це серія історичних картосхем і карт 
(14 аркушів), друга – присвячена населенню (11 аркушів + 2 аркуші діаграм), 
третя – господарству (7 аркушів + 1 аркуш діаграм). Відкривається ІАУ картою 
“Природне районуваннн”, а завершується – “Українська пропозиція майбутніх 
границь України”. 

Видання цього значною мірою компілятивного атласу нічого не додало 
до доброго картографічного іміджу В. Кубійовича. Скоріше навпаки. Атлас не 
належить великому картографові і нема достатніх підстав його йому приписувати. 

Карти Володимира Кубійовича. Усі підготовлені й видані карти В. Кубійовича 
можна умовно поділити на дві групи. Перша з них – окремі настінні й підручні 
карти, які є самостійними картографічними творами. Їх підготовлено здебільшого 
в співавторстві з Миколою Кулицьким. Друга група – це карти як ілюстрації в 
книжкових і статейних виданнях, зокрема в “Енциклопедії Українознавства”. 
Підписи на цих останніх виконано латинським шрифтом. Карти-ілюстрації в 
статтях і книжках, зокрема в “Географії українських і сумежних земель” (1938, 
1943), переважно запозичено з “Атласу” (1937). 

Карти В. Кубійовича можна поділити й за іншими ознаками: а) територіальним 
обсягом – це карти всієї України й карти окремих й земель (Галичина, Лемківщина 
тощо); б) за мірилом – дрібно- (мільйонний і менший масштаб) і середньомасштабні 
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(більш як мільйонний масштаб); в) за змістом – загальні й тематичні (наприклад, 
карта національного складу населення Галичини в 1939 р.). 

Володимир Кубійович розумів, що видання карт України в її етнічних 
межах у той період, коли землі українського народу були поділені між кількома 
державами, – це справа не тільки освітньо-культурна, а передусім – державно-
політична. Ніяка держава не зможе розбудовуватись та існувати, якщо нація-
державотворець не усвідомить простої істини: нація без держави не існує, так 
само як держава не існує без території. “Картографічна боротьба” за територію, 
точне історично-демографогеографічне й визначення (делімітація) – все це 
золотою ниткою проходить через праці видатних українських учених – Михайла 
Грушевського, Григорія Величка, Степана Рудницького, Мирона Кордуби, 
Володимира Ґериновича, Дмитра Багалія та інших. 

Першою в названій групі була “Карта України і сумежних країн”, видана 
у Львові 1935 р. накладом авторів (В. Кубійовича й М. Кулицького) В мірилі 
1:2500000. Як бачимо, назва й випереджує назву “Атласу” (1937). 

Надзвичайно важливою рисою цієї “моделі” було те, що Україну зображено 
в й етнічних межах. А це своєю чергою вимагало охоплювати велику територію, 
розтягнуту по широті – від західного краю Лемківщини аж до Каспію, бо завжди 
виникала потреба показувати передкавказькі й поволзькі колонії українців. 

За цією моделлю було створено всі карти України В. Кубійовича – М. Кулиць-
кого, лише в різних мірилах. Це – “Фізична карта українських та сумежних 
земель” (1939, мірило 1:1 500 000); “Фізична карта Чорноморських країв” (1942, 
мірило 1:1 500 000), яка, по суті, являє собою попередню карту, але видану під 
іншою назвою, оскільки під час німецької окупації українська територія була 
розподілена між кількома адміністративними утвореннями й не могло бути й мови 
про окрему карту України; “Україна (карта України)” (1977, мірило 1:2 000 000, у 
співавторстві з А. Жуковським). 

Звернімо увагу на дві з них. Одну, видану 1939 р., тобто перед самою війною, 
і другу – 1977 р. Карта 1939 р. надзвичайно інформативна. Хоч вона фізична 
(природна) й відображає передусім рельєф, гідромережу, природні регіони 
тощо, проте дуже багато інформації закладено в й основі. Карта дослівно засіяна 
населеними пунктами, що дає добру картину розселення. 

Велике інформаційне навантаження несуть на карті підписи природно-
географічних об’єктів: низовин (автори називають їх “низами”) – Чорноморська, 
Дніпровська, Донецька, Кримська, Кубанська (тепер усі ці назви змінені!); височин і 
окремих підвищень на них – Волинська, Правобічна (Правобережна), Надозівська, 
Осередня (тепер Середньо-Руська), Покутсько-Бессарабська тощо); гір і гірських 
хребтів Карпат з “бескидами” – Полонинським, Середнім, Високим, Гуцульським, 
Ґорганами і Вулканічним хребтом. Кримські гори іменуються яйлою. Показано 
найвищі вершини, але нема гірських перевалів. Автори особливу увагу звернули 
на відображення гідросфери – річкової мережі, морів з узбережжями. Зокрема на 
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карті показано всі великі й середні річки з більш докладним відображенням їх у 
степовій і менш докладним – у поліській і карпатській частині. 

На сході України, де гідромережа рідша, ніж на заході, показано навіть річки 
четвертого порядку. Іншими елементами гідросфери є моря Чорне з Дніпровським, 
Дністровським, Утлюкським та Єйським лиманами, Озівське (Азовське) та 
Каспійське. До елементів суходолу, що межує з морем, автори зараховують і 
відображають коси (Арбатська, Бердянська, Обиточна), миси (називають їх 
рогами, серед яких Сарич, Херсонес, Казантип), деякі острови, наприклад Змієвий 
(Шерпілор). 

Тож це справді була фізична карта України (й суміжних земель). Але через 
відсутність карт-врізок, що характеризували б ґрунти, геологію, підсоння тощо, 
вона поступалась перед аналогічною картою С. Рудницького (1918). 

Нарешті, остання, але дуже важлива позитивна риса карти Кубійовича–
Кулицького – транскрипція географічних назв. Слід пам’ятати, що в середині – 
наприкінці тридцятих років у радянській Україні точилася жорстока боротьба 
на “мовному фронті”. Українську термінологію й ономастику було брутально 
зросійщено. Тим часом у Польщі її полонізували, у Румунії – румунізували і 
т. д. Своєю транскрипцією власних географічних назв автори карт не тільки 
утверджували їхню українськість, а й протестували в такий спосіб перед 
культурним світом проти антиукраїнських дій у цій сфері тодішніх панівних 
режимів. 

Правильна транскрипція географічних назв, що відповідає духові нації, 
її історичним та духовним традиціям – це велика лінгвістично-географічна, 
ширше – соціальна й культурна проблема. 

Автори “Фізичної карти…” явно не приймають бездумних перейменувань 
поселень, здійснених большовицькою владою. Саме тому на перше місце вони 
ставлять дореволюційні назви, а радянські подають у дужках: Кам’янське 
(Дніпродзержинськ), Катеринослав (Дніпропетровськ), Юзівка (Сталіне), Єнакіє-
ве (Орджонікідзе), Єлисавет (Кірове), Олександрівськ (Запоріжжя), Олешки 
(Цюрупінське) і т. д. Морфему “поліс” (від грецького “поліс” – місто) У власних 
назвах вони транскрипують як “піль”, що має українське звучання (Тираспіль, 
Симферопіль, Овіопіль тощо). Про те, що карту готували українці і для українців, 
свідчать позначення на ній багатьох важливих історичних місць і поселень: 
Хортиця, Великий Луг, Крути, Базар, Гуляй Поле, Буша тощо. На яких радянських 
картах знайдете ці назви? 

Подальшим розвитком ідей, закладених у методиці картографування України, 
стала карта, яку В. Кубійович підготував у співавторстві з А. Жуковським і видав 
1977 р. в Парижі–Мюнхені під назвою “Україна (карта України)”. Це оглядова 
карта порівняно невеликого мірила – 1:2 000 000. Вона містить у собі надзвичайно 
багату інформацію про розселення, політико-адміністративний устрій, шляхи 
тощо. Видання двомовне (українською і англійською мовами). 
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Крім карти, видруковано текстовий додаток, де подано дані про українські 
етнічні землі, їхні площі й національний склад, людність міст з населенням 
понад 100 тис. осіб, покажчик (індекс) назв, уміщених на карті (понад 5 тис. 
позицій). Це перша з-поміж відомих карт, на якій показано три види кордонів 
України – державні (кордони УРСР на 1977 р.) та кордони етнічних українських 
земель – окремо межі суцільної території і окремо – територій змішаних 
(українсько-російських та українсько-польських). Ця карта й текстовий додаток 
до неї – результат багаторічних досліджень Володимира Кубійовича. Вона є ніби 
підсумком усієї географо-картографічної діяльності вченого. Серед карт окремих 
українських земель нам відомі лише чотири: “Адміністративна карта Галичини 
зі спеціальним узглядненням адміністративного поділу греко-католицьких 
єпархій” (порівняно невеликого формату – 55,5×52 см, видана накладом авторів 
В. Кубійовича й М. Кулицького у Львові 1934 р. в середньому мірилі – 1:600000; 
власне, “картографічна проба пера” цих співавторів); “Лемківщина і Надсяння” 
(трохи меншого формату, ніж попередня – 45,5×35,5 см, видана “Українським 
видавництвом”1 у Кракові 1940 р. в ще більшому, ніж попередня, мірилі). 

Під час війни в “Українському видавництві” вийшла ще “Адміністративна 
карта Галичини” (Краків; Львів, 1943) у мірилі 1:500 000 (мапа згорталася, 
мала обкладинку з написом “Карта Галичини”). Усі ці карти були загальні 
адміністративні. Завдання їх було, по-перше, показати, що ці земля (Галичина, 
Лемківщина, Надсяння) є українськими, по-друге – відобразити якнайповніше 
розміщення населених пунктів (мірило карт давало змогу це зробити), а також 
адміністративний поділ (аж до найменших одиниць – (мін). Якщо взяти до уваги, 
що польська статистика публікувалась у розрізі воєводств, повітів, а часом і (мін, 
то зрозуміло, яке значення мали ці карти для пізнання етнічних, культурних, 
конфесійних, політичних і господарських відносин на згаданих теренах – об’єктах 
суперечок між поляками і українцями. 

У картографічному відділі Центральної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника 
НАН України (Львів) нам пощастило віднайти чорно-білий варіант карти 
“Холмщина і Підляшшя”, виданої під час війни (1940) німецькою мовою в мірилі 
1:400 000.

1 Зауважимо, що “Українське видавництво” (УВ) було структурним підрозділом очолюваного 
В. Кубійовичем УЦК в Кракові. УВ орrанізоване 1940 року, основна сфера його діяльності – 
видання книжок, зокрема шкільних підручників, а також преси (газета “Краківські вісті” та ін.). 
До праці у видавництві було залучено найкращих українських учених, письменників і мистців, 
наприклад, д-ра Євгена Пеленського (автора й упорядника шкільних підручників), проф. Івана 
Зілинського (автора карти “Українські говори” в “Атласі” 1937 р.), Богдана Гошовського (редактора 
книжок і часописів для дітей), Святослава Гординського та Едварда Козака (чудових мистців-
оформлювачів видань), Івана Тиктора (ортанізато ра видавничої діяльності й книгарства) та 
багатьох інших. При УВ було створено невелике картографічно-статистичне бюро, кероване 
Миколою Кулицьким. Саме воно готувало карти. видані під час війни.
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При досить великому мірилі авторові вдалося показати мало не всі населені 
пункти краю (навіть села, що налічують менше 2 тис. жителів, малі села й 
передмістя), кордони держав, дистриктыв, округ та низових самоврядних одиниць 
адміністративного поділу часів окупації (у цьому теж особлива історична цінність 
карти), залізниці й шосейні дороги. Та її головне, призначення не в цьому. 
Насамперед, це – тематична етнічна карта. У легенді є дві її шкали: відсоток 
українців (очевидно мало показуватись способом кольорової картограми) й відсоток 
українців римо-католицького віровизнання (способом штрихової картограми). 

Етнічна карта Холмщини й Підляшшя лише започатковувала картографування 
національних відносин в окремих українських історико-географічних землях. 
У Володимира Кубійовича була мрія докладно дослідити і картографувати 
етнічний склад населення всієї України за найновішими й найточнішими даними, 
одержаними за допомогою нових методів дослідження. Та цьому завадили 
обставини. Підготував лише працю “Етнічні групи Південно-Захщної України 
(Галичини) на 1.01.1939 р.” і видав середньомасштабну (двохсотп’ятдесятитисячну) 
“Етнографічну карту Південно-Західної України (Галичини)”. 

Етнографічна (по теперішньому – етнічна) карта Галичини (Східної) – це 
складний картографічний твір. Він також містить чотири врізки, що доповнюють 
і розширюють інформацію основної карти, а також одну велику статистичну 
таблицю із зведеними матеріалами щодо етнічного складу населення Галичини в 
розрізі повітів, межі яких, до речі, позначено на основній карті. 

Основна карта подає етнічний склад населення Галичини кожної громади 
(відомо, що громади могли включати кілька сусідніх малих сіл і присілків) і 
міського населення. 

Серед українців автор вирізняє групи власне українців та українців з польською 
розмовною мовою, а серед поляків – власне поляків (тобто корінних, тих, що 
віддавна живуть на Галичині) і польських колоністів, яких уряд новоствореної 
Польщі масово оселяв у Західній Україні – на Волині й Галичині. Виділено групу 
т. зв. “латинників” – українців з походження, які перейшли на римо-католицький 
(латинський) обряд. Це свого роду перехідна група. 

В. Кубійович уточнює в легенді, за чим він розрізняє представників кожної 
з цих п’яти груп українського і польського населення. Ознаки цього уточнення: 
віровизнання, розмовна мова, національне почуття. Для українців ці ознаки мають 
відповідно такий зміст: греко-католицьке, українська, українське; для українців 
з польською розмовною мовою картина аналогічна, крім розмовної мови; для 
поляків: римо-католицьке, польська, польське; для “латинників” римо-католицьке, 
українська, польське чи неясне; для польських колоністів – римо-католицьке, 
польська, польське. Як бачимо, представники цієї останньої групи нічим не 
відрізняються од поляків. Це лише польські “імміґранти”, яких у 1920–1938 
роках відповідно до урядової політики селили в Галичині, надаючи їм земельні 
наділи. Вони були переважно вихідцями з малопривітної, заболоченої, заозереної, 
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бідної Мазурії, вороже настроєними до корінного українського населення. Цих 
польських колоністів (осадників) здебільшого змила вже перша воєнна хвиля – 
багато хто з них закінчив своє життя в болотах, але вже в сибірських, бо радянська 
влада переважну більшість їх депортувала на Схід і Північ. 

Крім української і польської національності, на карті показано розміщення 
євреїв (“жидів”) та інших – переважно німців, як зазначає сам В. Кубійович. 

З чим було пов’язано таку велику увагу автора саме до етнічного складу 
населення? Передусім з тим, що Галичина – корінна українська територія – була 
багатоетнічною. Проте головними етносами, між якими здійснювались культурні, 
міжконфесійні, соціальні та економічні відносини, були українці (до 1918 р. 
офіційно – “русини”), поляки і євреї. Німці, що селилися тут ще десь з XIV ст., 
не мали значного впливу, як і вірмени, які ще з княжих часів осіли переважно в 
містах. Натомість кількасотрічне польське панування стимулювало розширення 
тут польських поселень. Водночас королівська і поміщицька влада сприяла 
бурхливому розвиткові єврейства. Іван Франко називав Галичину “землею 
обітованою” для торгового й промислового єврейського капіталу. Тому міжетнічні 
відносини тут перед Другою світовою війною складалися в трикутнику: українці–
поляки– євреї. Село було переважно українським і українсько-польським, місто – 
польсько-єврейсько-українським (класичний приклад – Львів). 

Які основні висновки можна зробити, вивчаючи цю карту? По-перше, з неї 
однозначно випливає, що Галичина – це корінна українська територія. Особливо 
добре видно це з малої “Схематичної етнографічної карти Галичини” (карти-
врізки), де весь масив Галичини рясніє червоними (точніше, рожевими крапками – 
цим кольором позначено українців). Коли зважити, що територія “засіяна” 
сільськими поселеннями, заснованими за незапам’ятних часів (про це свідчать 
стародавні українські назви багатьох з них), то сумнівів щодо етнічної належності 
цієї території не виникне. 

По-друге, карта остаточно продемонструвала західну етнічну межу українців 
і східну етнічну межу поляків. Ця межа пролягає в основному по річці Сян на 
південь, аж до Карпат. Далі вона різко по нижній частині північного макросхилу 
Східних Карпат повертає на захід і доходить майже до річки Попрад. Знаменитий 
польський курорт Криниця лежить у горах на Лемківщині. Саме по цій границі 
мав би пролягати державний кордон між Україною і Польщею. Сталінські 
опричники – як з радянського, так і з польського боку – зробили в 1944–1950 
роках усе, щоб цього не сталося. 

По-третє, карта показує, що основні осередки економічного, соціального й 
культурного життя в Галичині – міста контролювали поляки та євреї, а українська 
людність була розпорошена по селах. Хоч як би ми пояснювали причини трагічних 
подій в Галичині – з класових, державницьких, релігійних, психологічних 
чи якихось інших позицій, У кінцевому підсумку побачимо їх в експансії на 
українську Галичину чужоземного елементу й гнобленні ним українського 
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(“руського”) населення. Національна боротьба набирала лише різних форм, а 
зміст її був в основному той самий. 

По-четверте, один з головних складників “міжнаціонального трикутника” 
Галичини – євреї зосереджувались в основному в містах і містечках (подекуди, 
наприклад, у Кристинополі й Гвіздці частка їх становила більше половини всього 
населення). Але і в багатьох селах кількість їх була значною (у с. Доброполе 
Бучацького повіту частка євреїв перевищувала половину його жителів). Це були 
переважно орендарі, крамарі, корчмарі, ремісники. 

Нарешті зауважимо, що всі підписи на карті, крім заголовків, зроблені 
латинським шрифтом з передачею звуків “ж”, “ч”, “ш” З допомогою чеської 
графіки, як “ž”, “č”, “š”, що надзвичайно спростило написання українських назв. 

Оцінюючи внесок професора Володимира Кубійовича в українську 
картографію, можна зробити такі висновки. 

В. Кубійович був визнаним спадкоємцем і продовжувачем національної 
картографічної школи засновника української географії і картографії академіка 
Степана Рудницького. Зроблене ним для розвитку картографії, зокрема картографії 
України, – це вагомий внесок у розв’язання центральної проблеми існування й 
виживання українства в ХХ ст. – проблеми боротьби за самостійну суверенну 
державу. 

Під керівництвом В. Кубійовича створено фундаментальний комплексний 
картографічний твір – “Атлас України і сумежних країв”, в якому розгорнуто 
науково обґрунтовану картину українства між двома світовими війнами. Атлас 
записано золотими літерами в аннали українства. 

У своїх картографічних працях В. Кубійович розглядав Україну лише в й 
етнічних межах, незважаючи на те, до якої держави належали українські землі. 
Основою географічної ідентичності України були для нього не державні кордони, 
а межі національної території українського народу. 

Особливо вартісними документами В. Кубійовича є його картографічні твори, 
у яких відображено етнічні відносини на території України. Вони свідчать, що 
українці, попри багатовікові утиски й денаціоналізацію, міцно закорінені на всій 
своїй території, зрослись матеріально й духовно з природним довкіллям. 

Картографічна культура В. Кубійовича має стати надбанням широкого 
українського загалу, особливо молоді. Її слід популяризувати серед представників 
інших національностей України, у зарубіжжі як вагомий внесок українця в 
європейську й світову культуру. 
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Володимир Кубійович і НТШ*1

Володимир Кубійович (1900–1985 рр.) став дійсним членом Наукового 
товариства ім. Шевченка у 1931 році. І відтоді був нерозривний пов’язано з ним 
аж до смерті. З самого початку він активно включився у наукову, видавничу 
та організаційну роботу Товариства і не знижував інтенсивності своєї праці, 
доки дозволяли йому фізичні сили. Без жертовної діяльності вченого був би 
неможливий величезний внесок НТШ в українську та світову науку і культуру. По 
суті, тільки період становлення В. Кубійовича як вченого (1921–1930 рр.) пройшов 
поза НТШ. Це Товариство сформувало з нього видатного українського науковця й 
організатора української науки як в краю, так і в діаспорі.

До праці в НТШ В. Кубійовича залучила Олена Степанів-Дашкевич – доктор 
філософії з історії та географії, відома у той час як героїня національно-визвольних 
змагань 1914–1920 рр. Особливо заприязнився В. Кубійович з доктором філософії 
Юрієм Полянським (1892–1975) – географом, геологом і археологом.

Заслугою В. Кубійовича було швидке розгортання діяльності Географічної 
комісії НТШ (з 1933 р.). До неї увійшли кращі географи Галичини й інших 
українських земель – Олена Степанів, Степанида Пашкевич, Володимир 
Огоновський, Юрій Полянський, Ігор Федів, Володимир Геринович, Іван Тесля, 
Мирон Дольницький, Григорій Дрогомирецький та ін.

Зусиллями багатьох учених – членів НТШ під керівництвом В. Кубійовича 
готується і виходить у світ “Атлас України й сумежних країв” (1937 р.) та 
“Географія українських й сумежних земель” (1938 р.), організовуються виставки 
карт “Атласу” в Галичині та за кордоном (у Берліні, Софії та Римі). Нарешті, у 
1935 р. з’являється збірник наукових статей “Праці Географічної комісії” (вип. 1). 
У ньому вміщено чотири великі статті: “Пастушество Буковини” В. Кубійовича, 
“Реконструкція географічного середовища молодшого палеоліту Подільсько-
Бесарабської провінції” Ю. Полянського (німецькою мовою), “Східно-
Європейський степ” В. Огоновського та “Нові знаходи старих мап України XVII–
XVIII ст.” В. Січинського. Кожна з цих праць була свіжим словом в україністиці 
того часу. Статті стосувалися різних аспектів географії України: її палеогеографії, 
історії географії і картографії, антропогеографії, фізичної географії.

Особливо активну діяльність розвинув В. Кубійович у зв’язку з підготовкою 
і виданням “Атласу України й сумежних країв”. У Центральному державному 
історичному архіві України у Львові збереглися листи В. Кубійовича до голови 
НТШ д-ра Івана Раковського у 1936–1938 рр. стосовно організації виставок карт 
“Атласу” у різних місцях, діяльності НТШ загалом та роботи його Географічної 
комісії, видання “Атласу України”, статистичних річників тощо. Зокрема, 

* Друкується за: Шаблій О. І. Володимир Кубійович і НТШ / О. І. Шаблій // Історичний науково-
популярний та літературний журнал “Київська старовина”, 1999. – Вип. 2 (326). – С. 82–94.
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довідуємося, що на виставку до Берліна у січні 1936 р. В. Кубійович брав з собою 
27 великих карт масштабу 1:1 250 000, 70 окремих карт у масштабі 1:4 000 000 
на 29 аркушах, 10 таблиць з діаграмами (2). В іншому листі, від 21 січня 1936 р., 
учений повідомляє, що “виставка мала повний успіх, збудила велике зацікавлення 
серед німецьких наукових кругів, відвідало її за 5 днів яких 600 осіб і зробили 
добре ім’я українській науці і Наук[овому] Тов[ариству] ім. Т. Шевченка […]. 
У дискусії підніс проф. Пенк, що тішиться, що наше Тов[ариство] так працює, і 
підчеркнув, що йому приємно бути членом цього Тов[ариства]” (3).

Світла і тіні підготовки і видання “Атласу” були розкриті у “Хроніці НТШ” за 
1937 рік. Зокрема, було підкреслено: “Визначним науковим здобутком товариства 
є “Атлас України й сумежних країв”. Карти й діяграми, що дали основу для цього 
“Атлясу”, є вислідом наукових студій члена Товариства проф. д-ра Володимира 
Кубійовича та його співробітників, членів географічної й демографічної Комісій 
НТШ, де він головує. Дотичні наукові студії зреферовано на засіданнях обох 
згаданих Комісій, а опісля на засіданнях природничих Секцій, де й ухвалено 
видати цей перший науковий атляс України накладом Товариства (4).

В. Кубійович гаряче підтримує ініціативу НТШ щодо створення Інституту 
національної статистики, видання часопису українознавства. У листі до 
Івана Раковського від 22 лютого 1938 р. він пише: “Є потрібний [...] Інститут 
національної] статистики чи дослідів з завданням: 1) зібрати повну бібліографію 
укр[аїнських] нац[іональних] проблемів; 2) зібрати потрібні оголошені 
стат[истичні] матерія; 3) досліджувати актуальні питання вроді: перехід гр[еко]-
кат[оликів] на лат[инський] обряд, соці[альна] структура укр[аїнців] у Львові, що 
це є служниці – гр[еко]-кат[олики], проблем укр[аїнської] шляхти, досліди над 
нац[іональним] станом Холмщини, укр[аїнсько]-білоруська межа, православ’я 
серед лемків, еміґрація українців з Польщі до Параґваю тощо; 4) давати скору 
відповідь на актуальні запити наших політиків тощо; 5) видавати “Статистичний 
Річник” (5).

Ця тема продовжується в листі від 24 червня 1938 р.: “[...] до нашого органу 
(журналу українознавства. – О. Ш.) можу написати одну з подаваних мною тем (всі 
майже готові): 1) число українців у Польщі, 2) природний рух українців у Польщі, 
3) українська еміграція з західних земель по війні, 4) еволюція національних 
відносин на українських землях Польщі. Властиво, всі статті творять певну 
цілість, і найкраще було би в наступних по собі числах дати статті (1, 2, 3, 4, 6).

Участь В. Кубійовича у західноукраїнських і міжнародних наукових форумах, 
виставках та зустрічах у передвоєнному десятиріччі досягає свого апогею. У 1930 р. 
В. Кубійович був учасником III Конгресу слов’янських географів і етнографів у 
Белграді. Через шість років учений представляє українську географічну науку 
на IV Конгресі слов’янських географів і етнографів у Софії вже від імені НТШ 
(16–22 серпня 1936 р.). Тут він розгортає виставку карт майбутнього “Атласу 
України”, які одержують схвальну оцінку. Ще один форум, в якому взяв участь 
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В. Кубійович, – це IV Міжнародний географічний конгрес у Варшаві (1934 р.). Тут 
учений виступив з доповіддю про українську еміграцію до Азії, де він визначає 
її головну причину – аграрне перенаселення і нехіть українців до поселення у 
містах. Тому, на його думку, вони поселяються в аналогічних до вітчизняних 
лісостепових і степових регіонах Сибіру і Далекого Сходу.

1932 і 1935 роки були для В. Кубійовича роками активної комунікації 
з українськими вченими в еміграції та у Львові. У першому випадку – це 
участь у роботі другого Українського наукового з’їзду у Празі (20–24 березня 
1932 р.). Тут він уперше продемонстрував перед делегатами свою етнічну карту 
України, опубліковану дещо пізніше у третьому томі “Української загальної 
енциклопедії” (1935 р.), в “Атласі” (1937 р.) та у “Географії” (1938 р.). На з’їзді 
Володимир Кубійович представляв НТШ і виголосив вітальну промову від його 
імені. Закриваючи з’їзд, його голова, академік, проф. Степан Смаль-Стоцький 
зазначив: “Не в силі я вповні вимовити нашої великої втіхи з приводу того, що 
рідний край, Західна Україна, так щиро відкликнулась, так сердечно привітала 
наш з’їзд. Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, а так само перша легальна 
високошкільна установа – Богословська академія у Львові, крім писемних 
привітів, вислали своїх делегатів в особі, з одного боку, п. доцента Кубійовича, а 
з другого боку – талановитого виховника наших емігрантських наукових установ 
проф. Чеховича, котрі не тільки своїми усними привітами від тих наукових установ 
в краю викликали в серці кожного з нас незвичайно милі почування нашого зв’язку 
з рідним краєм, але й своїми працями до успіху нашого з’їзду” (7). Саме тут у Празі 
В. Кубійович висунув ідею “опрацьовання і видання географічно-статистичного 
атласу українських земель” (8).

Виходячи з принципу, що “для недержавної нації наука є ще важніша, ніж 
для державної”, В. Кубійович у 1937 р. виступив у газеті “Новий час” зі статтею 
“Стан і потреби української науки” (9). Тут він розкрив своє розуміння проблем 
розвитку національної науки, коли на підрадянській Україні відбувалося жорстоке 
руйнування академічних і навчальних установ та фізичне винищення вчених. 
У цій статті він писав: “[…] наші нечисленні вчені з цього боку Збруча (тобто 
у Галичині. – О. Ш.) мусять знову займатися не лише областю, в якій живуть, 
але – і це головно – всіх українських земель. Вони мають тяжкий, але як почесний 
обов’язок вчити думати всеукраїнськими категоріями [...]. Ці завдання може 
сповнити лише найвища українська установа на національній території, а саме 
Наукове Товариство ім. Шевченка. Воно може розбудуватися на низку автономних 
дослідчих катедр, які під кермою своїх директорів вели би досліди з обсягу 
поодиноких ділянок українознавства […]. Друга справа, на яку наша найвища 
установа мусить здобутися – це видання постійного органу [...]. Зорганізована 
в НТШ наука повинна давати відповіди на низку актуальних національних 
питань, одною з найважливіших катедр повинна бути катедра чи то пак інститут 
національних дослідів [...]”.
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Докладніше ідеї розбудови НТШ В. Кубійович висловив на загальних зборах, 
які відбулися 26 грудня 1937 року. У “Хроніці НТШ” за 1937–1938 рр. відзначено: 
“Проф. д-р Володимир Кубійович звертає увагу на необхідні потреби української 
науки. Такими, на його думку, є:

1) постійний науковий секретар, який кермував би усіма науковими справами;
2) передача всіх адміністраційних справ осібному управителеві, так, як це 

предкладає контрольна комісія, щоби голова Товариства не потребував ними 
займатися, бо це виходить на шкоду українській науці;

3) заснувати журнал українознавства, пристосований до широких кіл нашої 
суспільності, щоби й наше громадянство, і чужинців інформувати про наші 
наукові досліди на полі українознавства та здобути засоби на такі досліди;

4) зорганізування наукових видань, актуальних і потрібних для широкого 
інтелігентного загалу. Такі видання будуть мати напевно забезпечений збут і 
дадуть засоби на дальшу наукову працю;

5) розбудова Товариства на окремі наукові інститути, в яких була б 
організована наукова праця в даних означених ділянках і напрямах;

6) поширення наукових дослідів на всі етнографічні українські землі по цей 
бік ризького кордону;

7) здобуття засобів на більшу кількість наукових стипендій для молодих 
адептів науки, щоби виховувати нових молодих дослідників” (10).

Ці ідеї вченого не змогли бути реалізованими – незабаром почалася Друга 
світова війна.

У січні 1940 р. більшовицька влада припинила існування НТШ (хоча члени 
Товариства не визнали цього рішення). Під час війни (1941–1945 рр.) НТШ не 
функціонувало. Після війни у Баварії (Німеччина), де опинилося багато дійсних і 
звичайних членів НТШ, за ініціативою В. Кубійовича та інших вчених діяльність 
НТШ було відновлено (З0 березня 1947р., Мюнхен). Тоді на Загальних Зборах 
НТШ В. Кубійовича було обрано генеральним секретарем (11). Період 1947–
1951 рр. – це час організаційного і наукового відновлення та становлення НТШ. 
Він характеризується такими п’ятьма особливостями діяльності В. Кубійовича.

1. Вироблення стратега діяльності НТШ у діаспорі, її розробив насамперед 
В. Кубійович. Вже у 1946 р. він публікує статтю під назвою “Питання української 
еміграції у Європі” (під псевдонімом Антін Корнівський). Положення цієї 
статті лягли в основу доповіді вченого на загальних зборах НТШ З0 березня 
1947 року (12). Остаточно вони були оформлені у публікації “Сучасні проблеми 
української науки” (13). У ній В. Кубійович наголошував, що в “сьогоднішніх 
трагічних для нашої нації часах учений повинен в першу чергу займатися […] 
такими проблемами […], які сьогодні з’язані з потребами нації” (14). Далі він 
розгортає наукову проблематику україністики на еміграції: інвентаризація набутку 
українознавчих студій; дослідження найновішої політичної історії радянської 
України; висвітлення ролі України в східноєвропейському комплексі; дослідження 
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меж української території (“ми повинні знати точно національні відносини наших 
пограничних земель, їх еволюцію і лінію розвитку, економічну і політичну 
структуру, геополітичне і стратегічне положення, щоб на цій підставі мати готову 
свою концепцію будучих границь Української держави й мати готовий матеріял до 
оборони цієї концепції” (15); висвітлення взаємовідносин між Україною і країнами 
Західної Європи та Америки; вивчення української діаспори; розроблення і 
видання синтетичних праць з усіх ділянок україністики (таку мету має передусім 
видання Енциклопедії українознавства, за опрацювання якої береться НТШ).

2. Розбудова організаційної структури НТШ і української науки, в цілому. 
В. Кубійович бачив таку організаційну структуру української науки, освіти 
і підготовки національних кадрів науковців: а) частина вчених, особливо 
природодослідників (фізики, хіміки, біологи, медики тощо) інтродукуються 
в наукові та навчальні установи країн їхнього перебування; б) гуманітарії-
україністи переважно зосереджуються у цілком українських закладах трьох типів: 
суто науковому (свого роду Академії наук); високошкільних (Університет, висока 
технічна школа); українських наукових інститутах. Функції Академії наук можуть, 
на думку вченого, виконувати НТШ і Українська вільна академія наук (УВАН), 
яка в той час вже перенеслася до США. Учений неодноразово висловлювався про 
користь злиття цих двох важливих установ (але до цього не дійшло).

Зрозуміло, що сам В. Кубійович надавав перевагу НТШ як найстаршій, із 
солідними традиціями студій у сфері україністики установі. Тому період 1947–
1951 рр. був часом передусім структуризації НТШ в нових умовах, які до того 
ж швидко змінювалися. Найгірше було те, що українська еміграція швидко 
розпорошувалася (багато вчених, починаючи з 1949 р., масово виїздили за океан) 
і що йшов невблаганний процес старіння та вимирання старшого покоління 
дослідників. Оскільки голова НТШ проф. І. Раковський помер (1949 р.), а його 
наступник проф. З. Кузеля не жив у Мюнхені і був унаслідок похилого віку 
малоактивним, основна організаційна діяльність зосередилася у цей період у 
руках генерального секретаря НТШ В. Кубійовича. 

Передусім було відтворено довоєнну структуру НТШ за трьома секціями: 
історично-філософічною, філологічною і математично-природописно-лікарською. 
В. Кубійович залишився в останній секції і очолював, як і у Львові, Географічну 
комісію (16), а з 8 квітня 1950 р. – усю секцію (17). Вчений-організатор доклав 
значних зусиль до утворення нових структур НТШ – наукових інститутів: Інституту 
Енциклопедії українознавства (напочатку, з 1948 р., очолюваного З. Кузелею, а 
після його смерті у 1952 р. – В. Кубійовичем), Інституту національних дослідів 
(очоленого В. Кубійовичем), Інституту української мови, Бібліографічного та 
Публіцистичного інститутів. Нарешті, велика робота була здійснена з організації 
крайових відділів НТШ – Американського (1948 р.). Канадського (1949 р.) та 
Австралійського (1950 р.) (18). Болісно в цих умовах відбувалася організація 
“знекровленого” Європейського відділу і самої централі НТШ.
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Згідно зі статутом НТШ його централя мала знаходитися у місці проживання 
генерального секретаря. У 1951 р. централя НТШ перебазовується з Мюнхена у 
Сарсель – невелике містечко поблизу Парижа. Сюди переїжджає сам В. Кубійович 
і ряд інших вчених (в т. ч. тодішній голова НТШ З. Кузеля), два інститути – 
Енциклопедії і Національних дослідів. У Сарселі знаходився й осередок 
Європейського відділу НТШ, який остаточно оформився вже у 1952 році.

3. Розбудова інфраструктури НТШ, починаючи від пошуків приміщення для 
Централі і закінчуючи організацією видань наукових праць (не було бібліотеки, 
музеїв, кабінетів, лабораторій, друкарні тощо). Цей аспект діяльності вченого 
часом не береться до уваги. Вже на самому початку секретаріат НТШ знаходить 
(винаймає) приміщення для канцелярії – дві кімнатки у одній із шкіл Мюнхена 
на Версайлєр-штрассе. Організовується бібліотека НТШ (перевезена з Кракова, 
де вона належала Українському видавництву при Українському центральному 
комітеті). На 15 березня 1949 р. бібліотека налічувала 1421 книжку, 5624 часописи, 
2091 – інших друкованих творів (19). Особливо дошкульними були фінансові 
проблеми. Але і вони поступово розв’язувалися завдяки допомозі української 
громадськості і греко-католицької церкви.

За активної участі В. Кубійовича відновлюється видання “Записок НТШ” 
(у 1947–1951 рр. вийшло 4 томи), вісника українознавства “Сьогочасне й 
Минуле” (вийшло три числа за ред. З. Кузелі), розпочато видання з серії 
“Бібліотека українознавства”, відновлено “Хроніку НТШ” (вийшли ч. 75 і 76), 
т. зв. “Ргосееdіngs” (короткий виклад іноземною мовою прочитаних у комісіях 
доповідей) тощо.

4. Початок фундаментального видання “Енциклопедії українознавства”: Цей 
унікальний (якщо врахувати три останні англомовні АЕУ-2 томи та 11-й том ЕУ 2, 
то виходить 21 том!) твір є живим плодом організаційної і наукової діяльності 
В. Кубійовича, головним його внеском в українську та світову науку і культуру. 
Видання ЕУ невіддільне від праці вченого в НТШ. Це результат діяльності усіх 
його секцій і комісій, відділів та інститутів. Зрозуміло, що, насамперед. Інституту 
енциклопедії, яким після смерті (3). Кузелі з 1952 р. керував В. Кубійович.

Підготовка і видання ЕУ була стрижнем діяльності В. Кубійовича і керованого 
ним Європейського відділу НТШ. Рішення про видання ЕУ було прийнято на 
загальних зборах НТШ у вересні 1947 р. (м. Міттенвальд у Баварії). Відповідальними 
редакторами були визначені З. Кузеля і В. Кубійович. Останній так обґрунтував 
необхідність видання ЕУ: “По-перше, це підставовий довідник українознавства 
для двомільйонної маси українців і осіб українського походження, які живуть в 
діаспорі за межами СРСР та його сателітів; по-друге, це має бути джерело знань про 
Україну й український народ для чужинців, – зокрема цю роль виконуватиме АЕУ; 
по-третє, і може найважливіше, – ЕУ має бути джерелом правдивих інформацій 
про минуле й сучасне України для українців на рідних землях, де більшовики 
промовчують або фальшують здебільша те, що становить суть українства” (20).
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Вже в червні 1949 р. з’явився друком перший том ЕУ-1, а у червні 1952 р. – 
видруковано її останній третій том. До першого тому В. Кубійович підготував 
18 статей з географії, історії, економіки та демографії України.

5. Продовження демографічних студій України і її окремих земель. 
Упродовж 1947–1951 рр. В. Кубійович надрукував, окрім статей в ЕУ-1, дослі-
дження “З демографічних проблем української еміграції (на прикладі таборів у 
Міттенвальді” (21). На засіданні Географічної комісії, яка налічувала 14 членів, 
він робить доповідь “Етнографічна карта Галичини” (22), на одному з академічних 
вечорів виголошує доповідь “Зміни в стані населення України останніх 20-ти 
років” (23).

Третій період діяльності В. Кубійовича в НТШ охоплює 1952–1962 рр. Це був 
час, коли повноцінно запрацювали усі крайові відділи, включаючи Європейський, 
коли розгорнулося на повну силу видання ЕУ. В. Кубійович переходить тоді з 
математично-природописно-лікарської до історично-філософічної секції (припи-
нила у зв’язку з цим роботу Географічна комісія). Розпочато видавництво “Вістей” 
Європейського відділу НТШ.

У світовому і європейсько-азіатському контексті цей період характеризувався 
послабленням напруги “холодної” війни. В Україні почали видавати (з 1957 р.) 
“Українську радянську енциклопедію”, що не в останню чергу було реакцією 
на появу Енциклопедії В. Кубійовича. Це стало додатковим стимулом для 
продовження роботи над “Енциклопедією українознавства”, бо за своєю ідео-
логією УРЕ була більшовицькою і промосковською.

1952-й рік був переломним у життя Європейського НТШ і В. Кубійовича, 
23 червня 1952 р. відбулися засновні загальні збори Європейського НТШ ще 
під головуванням З. Кузелі (незабаром він помер). Ці збори готувала комісія 
під керівництвом В. Кубійовича. Було прийнято статут Європейського НТШ, 
обрано керівний склад відділу. Головою вперше став В. Кубійович, заступником 
проф. О. Кульчицький та проф. О. Шульгин, секретарем – доц. В. Янів. Тоді відділ 
нараховував 40 дійсних членів, 42 звичайних членів і 48 членів-прихильників (24).

В. Кубійович розробляє проблеми української наукової політики на еміграції. 
Головні ідеї були виголошені на першій науковій конференції відділу в Сарселі 
15 вересня 1952 року. Ці ідеї лягли в основу “Листа Генерального секретаря до 
загальних зборів Американського відділу НТШ”. Йшлося про нові завдання 
НТШ в цілому і його Американського відділу зокрема, про взаємини останнього 
з Європейським відділом.

В. Кубійович нагадує, що НТШ має бути представником вільної української 
науки перед неукраїнським науковим світом, творити насамперед ті наукові і 
загальнокультурні цінності, які неможливо продукувати в Україні, задовольняти 
потреби українців з діаспори, вивчати її. Український вчений на еміграції, писав 
В. Кубійович, повинен, залишаючись по змозі у своєму фаху, опрацьовувати 
передусім актуальні проблеми нації (25).
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Вчений розглядає шляхи перебудови організаційної структури і змісту 
діяльності НТШ. Він пропонує перебудувати Товариство на федерацію відділів 
(так воно і сталося), пов’язати окремі секції з конкретними відділами, запровадити 
новий вид членства в НТШ – членів-кореспондентів з припиненням обрання нових 
звичайних членів, дещо змінити компетенцію Головного виділу і генерального 
секретаріату та форму проведення загальних зборів. (Ці позиції В. Кубійович 
згодом конкретизував у статті “До нового ладу” (26))

На думку В. Кубійовича, необхідний розподіл праці і кооперація між 
Європейським і Американським відділами. Зокрема, пропонувалося зосередити 
керівництво Історично-філософічної секції у Європі, а Філологічної (і Математич-
но-природописно-лікарської) – у США; залишити Інститути національних 
дослідів та Енциклопедії у Європі, а Публіцистичний та Бібліографічний 
інститути – в Америці; відповідно розподілити і видання НТШ. Вчений радив 
колегам із Американського НТШ створити спеціальну комісію, яка б займалася 
дослідженнями українців США. За найважливіше В. Кубійович вважає створення 
в Американському відділі наукового осередку праці на базі Українського дому 
культури і дослідження тут проблем, що відповідають актуальним потребам 
нації, передусім політичним. “НТШ, – пише вчений, – [...] має великі завдання, 
спільні з завданнями всієї української політичної еміґрації. Тут потрібний тісний 
взаємний зв’язок. Він [...] допоміг би встановити таку бажану всім нам співпрацю 
з Українською Вільною Академією Наук, яка базувалася б на доцільному розподілі 
завдань між обома нашими науковими установами (27).

Виявилося, що розлом, який виник між Американським і Європейським 
НТШ, глибший, ніж уявлялося В. Кубійовичу. Після виходу усіх томів ЕУ-1 голова 
Американського відділу М. Чубатий надіслав В. Кубійовичу листа від свого імені 
та імені кількох членів Головної управи, які перебували в США – проф. Р. Смаль-
Стоцького, доктора Я. Падоха, доктора К. Кисілевського. У цьому листі головний 
редактор ЕУ-1 звинувачувався у відході від схеми історії України за Михайлом 
Грушевським. Тут відзначалося, нібито в багатьох місцях ЕУ-1 відчутний “брак 
українського наукового традиційного стовпа хребетного” (28). Конкретних т. зв. 
“національних баламуцтв” М. Чубатий не вказував. Але робилися далекосяжні 
висновки і пропозиції, висловлені у категоричній формі: а) створити спеціальну 
групу українських вчених, які б додатково (за межами редакції ЕУ) переглядали 
готові до друку статті ЕУ, б) до редакції англомовної ЕУ, яка тоді почала готуватися, 
додати американський “Воагd оf Аdvіsогs” (“Раду дорадників”). В іншому разі, 
писав М. Чубатий, англійське видання ЕУ є недоцільним. 

В. Кубійович гостро виступив проти закидів і пропозицій, висловлених 
М. Чубатим. По-перше, тому, що у листі не було наведено конкретних прикладів 
відступу редакції ЕУ від “основ української науки, прийнятих всіми вченими 
українознавцями дотепер” (слова М. Чубатого); по-друге, через некоректний поділ 
вчених-українців на “правовірних” західників та “непевних” східняків (останнє 



Адепти антропогеографічної школи Степана Рудницького 603

стосувалося особливо Юрія Шереха-Шевельова та Олександра Оглоблина); по-
третє, тому, що вимогу створення додаткових до редколегії ЕУ рад В. Кубійович 
вважав формою цензури (29). Найближчим наслідком цієї полеміки, що згодом 
дістала продовження, була, на наш погляд, затримка видання англомовної ЕУ як 
мінімум на десять років (хоч були на це і об’єктивні причини) (30).

У цей період вчений активно працює і на географічному полі. На вже названій 
першій науковій конференції він виступає з доповіддю “Зміни віроісповідних 
відносин Галичини за рр. 1900–1939”. На другій конференції (11–12 жовтня 
1953 р.) – з доповіддю “Сучасна демографічна структура українців в Німеччині” 
(повторив її на продовженні конференції у Сарселі 23 листопада 1953 р.) А на 
римській сесії цієї конференції виголошує нову доповідь – “Сучасна демографічна 
структура українців в Європі”. Вже як член Історично-філософічної секції 
В. Кубійович на її т. зв. кореспонденційні засідання подав доповідь “Етнографічна 
карта Галичини” (31).

У 1953 р. виходить як 160-й том “Записок НТШ” визначна праця В. Кубійовича 
“Етнографічна карта Південно-Західної України (Галичини)” у масштабі 
1:250000. Це фундаментальний картографічний твір, у якому розкрито етнічну 
структуру населення за станом на 1 січня 1939 р. у розрізі ґмін і міських поселень. 
Карта побудована на статистичних матеріалах, зібраних автором перед, під час і 
після Другої світової війни. Оригінальним у ній є підхід вченого до групування 
населення Галичини за етнічною, мовною, віросповідною ознаками. Тут виділено 
власне українців, українців з польською розмовною мовою, а серед поляків – 
власне поляків і польських колоністів. Виділяється група т. зв. латинників 
(за походженням українців, що перейшли у римо-католицький обряд), євреїв 
(“жидів”) та інших (це переважно німці). Карта вийшла у латинській транскрипції, 
щоб бути доступнішою для європейського користувача. Вона отримала високу 
оцінку фахівців і загалом українознавців. На ній чітко постає українсько-польська 
етнічна межа, яка вже тоді не збігалася із західним державним кордоном УРСР (з 
волі Сталіна він був відсунений на схід).

Головним видом діяльності В. Кубійовича в НТШ у 1952–1962 рр. є 
енциклопедичний. У 1955 р. виходить за його редакцією перший том словникової 
ЕУ, у 1957 р. – другий, у 1959 р. – третій, у 1962 р. – четвертий. (Тоді передбачалося, 
що вся ЕУ-2 матиме вісім томів.) Ведеться велика робота з підготовки англомовної 
ЕУ. Але її перший том виходить тільки у 1963 році.

У чотирьох томах ЕУ-2 В. Кубійович публікує близько 70 статей (частина 
у співавторстві), присвячених різним галузям господарства України, її регіонам 
і містам, окремим країнам світу тощо. Надзвичайно цікавою у теоретичному 
відношенні є стаття “Місто” у четвертому томі ЕУ-2 (співавтори – В. Голубничий, 
Б. Кравців, О. Оглоблин).

Головний редактор В. Кубійович, секретар Софія Янів та й сама редакція 
перебували у Сарселі, літературний редактор Іван Кошелівець – у Мюнхені, де 
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знаходилося пластове видавництво “Молоде життя” на чолі з Атанасом Фіголем, 
який займався фінансовими справами ЕУ. Друк ЕУ-2 теж здійснювався у Мюнхені. 
Редакція мала у Сарселі просторий будинок, бібліотеку (над її поповненням багато 
працювала дружина В. Кубійовича Дарія Сіяк), багатий пресовий архів, фотоархів, 
картографічну збірку тощо. Як відзначав В. Кубійович, ЕУ-2 є доповненням, 
поглибленням і деталізацією інформацій, поданих в ЕУ-1. Порівняно з ЕУ-1 
словникова частина ЕУ характеризується такими особливостями:

1) вона подає деякі інформації, що через брак місця не потрапили до ЕУ-1. 
Багато місця присвячено українській діаспорі в різних країнах;

2) в ЕУ-1 інформації з різних ділянок українознавства подано стосовно всієї 
території України; в ЕУ-2 застосовано регіональний підхід, тобто подані відомості 
з географії, природи, історії, етнографії, культури та народного господарства 
регіонів України. Звичайно в ЕУ-1 матеріал розбитий на різні тематичні ділянки, 
а в ЕУ-2 матеріал з різних ділянок об’єднаний при характеристиці окремих 
географічно-історичних районів України;

3) ЕУ-2 об’єднує й поширює відомості з першої частини, характеризуючи той 
самий предмет з різних поглядів. Наприклад, у статті “Місто” (20 стор.) знайдемо 
інформації про міста України з погляду географічного, історичного, правничого, 
економічного, культурного. У статті “Жінки” знаходимо характеристику 
українського жіноцтва з погляду історичного, соціального й демографічного, 
причому частину інформації про жіноцтво дано в окремій статті “Жіночий рух”;

4) в ЕУ-2 подано такий детальний матеріал, як тисячі біографічних і 
географічних гасел, сотні нотаток, присвячених поодиноким історичним, 
політичним, правничим, культурним об’єктам тощо;

5) маючи на увазі численних читачів, які першої частини ЕУ не придбали, 
словникова частина є деякою мірою самостійним твором. Тому, не повторюючи, 
зрозуміла річ, оглядів з першої частини, тут замінено їх короткими статтями 
або – у ряді випадків – великими хронологічними таблицями з відповідними 
коментарями, які містять чіткий перегляд явищ. З 5-го тому, щоб заощадити місце, 
у низці гасел пишеться лише про період з 1940 р., а щодо відомостей про давніші 
часи читач відсилається до ЕУ-1;

6) в ЕУ-2 подається детальніша, порівняно з ЕУ-1, інформація про українську 
діаспору та про зв’язки різних народів і країн з Україною (32).

Заслугою В. Кубійовича було те, що він зумів організувати великий творчий 
колектив авторів ЕУ, які були розкидані по усьому світу (понад 100 авторів). Сюди 
входили такі визначні вчені, як Олександр Оглоблин, Юрій Шерех-Шевельов, 
Василь Маркусь, Всеволод Голубничий, Іван Лисяк-Рудницький, Богдан Кравців, 
Аркадій Жуковський, Ілько Борщак, Олександр Шульгин та ін.

У зв’язку з виходом у Києві перших томів “Української радянської енцикло-
педії” В. Кубійович разом з В. Маркусем у 1961 р. видає книгу “Дві енциклопедії” 
(33). Тут розкрито мотиви і причини видання УРЕ, визначено її характерні 
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риси: а) матеріал подається під кутом т. зв. “російсько-українського” єднання, 
б) фальшивість, тенденційність і москвоцентричний підхід у висвітленні 
історичних подій, в) більшовицька лайливість і пропагандивність у статтях 
церковно-релігійної тематики, г) перекручення і однобокість у статтях про 
українську культуру, ґ) промовчування, перекручення і русифікація (останнє 
стосується особливо визначення національної приналежності фактів і діячів 
культури, подання географічних назв). Автори порівняли розподіл українознавчого 
матеріалу в ЕУ і УРЕ (в останній ширше репрезентовані статті щодо природи, 
географії, з охорони здоров’я, фізкультури, відомості з ділянки точних наук і 
приблизно однакове місце в обох енциклопедіях відведено господарству і культурі). 
Проте в УРЕ зовсім або майже зовсім немає інформації про українське релігійне 
життя, про добу визвольних змагань, про історію західноукраїнських земель, про 
українську політичну еміграцію та діаспору, про проблеми із сфери політики (цим 
гаслам в УРЕ відведено лише 3 % змісту, в той час як в ЕУ – 28 %). Багато гасел УРЕ 
майже дослівно повторюють статті з “Большой советской энциклопедии”, тобто 
є звичайним плагіатом. В. Кубійович виступив також з двома німецькомовними 
статтями – про “Енциклопедію українознавства” (1957 р.) та УРЕ (1962 р.). Обидві 
з’явилися друком у Мюнхені (34).

Четвертий період діяльності В. Кубійовича в Науковому товаристві 
ім. Шевченка займає більш як двадцятилітній відрізок часу (1963–1985 рр.). У цей 
період було звужено діяльність В. Кубійовича майже виключно до підготовки і 
видання україно- і особливо англомовних енциклопедій українознавства. У 1963–
1982 рр. вчений керує Історично-філософічною секцією НТШ, розробляє нову 
програму розвитку української науки у діаспорі, видає свої мемуари.

Проблеми української науки в нових умовах В. Кубійович висвітлює у статті 
“Про нові можливості української наукової праці в Європі” (35). Автор наголошує, 
що головне завдання української науки у вільному світі – зосередитися на тому, 
чого сама Україна зробити не в змозі, основну увагу звернути на українську 
духовну культуру, на історію. Тут В. Кубійович зауважує, що виконання цих 
завдань неможливе без створення матеріальної бази науки – т. зв. “верстату 
праці”. “Верстат праці, – пише вчений, – це матеріальні її знаряддя, і це люди, які 
орудують тим знаряддям. Отже, це бібліотека – архів – музей” (36). Найприкрішим 
є брак центральної бібліотеки українознавства. Але, як зазначає вчений, задля 
розвитку українознавства треба “живих і цілком відданих науковій праці людей”. 
Тимчасом багато молодих українців масово ідуть у т. зв. “совєтознавство” або 
вибирають “нейтральну” тематику, щоб полегшити собі доступ до університетів 
(37). А українознавство і надалі залишається в руках старших вчених, які творять 
науку у вільні від заробіткової праці години. 

Вихід із ситуації В. Кубійович бачить у створенні фундації як мінімум у 
2–3 мільйони американських доларів, що відсотками могла б давати стипендії 
молодим адептам українознавства.
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Від березня 1963 р. В. Кубійович перестає виконувати функцію генерального 
секретаря НТШ. На засіданні Головної ради НТШ 10 березня 1963 р. у Нью-
Йорку її президентом було обрано проф., д-ра Романа Смаль-Стоцького, а 
генеральним секретарем – проф., д-ра Євгена Вертипороха. Отже, генеральний 
секретаріат вперше перебазувався з Європи до Америки. Це дало можливість 
В. Кубійовичу звільнитися від значного обсягу адміністративної діяльності і 
зосередитися на виконанні обов’язків голови Європейського НТШ, директора 
Історично-філософічної секції та головного редактора ЕУ, особливо англомовної. 
У 1963 р. виходить перший том АЕУ-1, у 1971 р. – другий (томи мали назву: 
“Ukrаіnе. Соnсіsе of  Еnсусlореаdіа” – “Україна. Стисла Енциклопедія”); у 1983 р. 
появляється перший том АЕУ-2, т. зв. словникової “Еnсусlореаdіа оf Ukrаіnе” 
(“Енциклопедія України”), у 1988 р. – її другий том (вже по смерті В. Кубійовича). 
Було видано 5–10 томи ЕУ-2.

Тут не будемо описувати перипетій, пов’язаних з виданнями цих енциклопедій 
(див. книгу В. Кубійовича “Мені 85”, 1985 р. та вищеназвані статті і брошуру “Дві 
енциклопедії”, а також нашу книгу “Володимир Кубійович”). Звернемо увагу лише 
на те, що АЕУ не була копією, звичайним чи навіть актуалізованим перекладом 
україномовної енциклопедії, як дехто вважає. АЕУ були видані на новому якісному 
рівні, що свідчить про зрослий рівень української науки у діаспорі. І саме її варто 
було б перевидати в Україні, переклавши українською мовою!

Зазначимо, що В. Кубійович здійснив титанічну дослідницько-організаційну 
працю у створенні наукових основ АЕУ. Зокрема, вже після видання АЕУ-1, коли, 
здавалось би, був набутий великий досвід у підготовці і виданні англомовного 
варіанту, він пише статті “Проблеми англомовної гаслової Енциклопедії 
Українознавства” (1977 р.) та “Актуальні проблеми І тому англомовної Енциклопедії 
Українознавства (АЕУ-2)” (1980 р.). Ця остання була підготовлена як доповідь 
на конференцію редколегії АЕУ-2 і дирекції Канадського інституту українських 
студій, що відбулася 12 квітня 1980 р. у Торонто. Це вже була третя конференція 
(перша відбулася у 1977 р., друга – у 1978 р., четверта – у 1982 р.).

Європейський відділ НТШ, керований В. Кубійовичем, у 1963–1985 рр. зріс у 
багатьох відношеннях. У цей період було завершено видання ЕУ-2, надруковано 
чотири томи АЕУ, вийшло 27 випусків неперіодичного бюлетеня під назвою 
“Вісті з Сарселю”, редагованого Атанасом Фіголем. Цей бюлетень подавав 
широку інформацію про діяльність НТШ у Європі, про працю над ЕУ, про внески 
фундаторів-меценатів на видання ЕУ, давав мотивовані відповіді критикам 
Енциклопедії. З метою збирання коштів для ЕУ було організовано ряд поїздок 
В. Кубійовича і А. Фіголя у США, Канаду та Австралію (1967, 1969, 1974, 1975, 
1979, 1980, 1983 рр.). Бібліотека НТШ у Сарселі під кінець життя В. Кубійовича 
нараховувала понад 18 тис. позицій. Вона отримувала 52 періодичні видання з 
діаспори, 5 славістичних видань, передплачувала 52 видання з УРСР і т. зв. 
соціалістичних країн.
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У 1963–1982 рр. активно працювала керована В. Кубійовичем Історично-
філософічна секція НТШ, до якої входили і члени неєвропейських НТШ. 
На початку 60-х років НТШ видає “Збірник на пошану Зенона Кузелі” за 
ред. В. Янева, праці Т. Мацьківа “Мазепа у світлі дружніх німецьких джерел” 
(німецькою мовою) і Б. Винара “Українська промисловість” (як т. 175 “Записок 
НТШ”). У 1974–1984 рр. було видано як окремі томи “Записок НТШ” також праці 
Я. Пастернака “Ранні слов’яни в історичних, археологічних та лінгвістичних 
дослідженнях”, М. Мушинки “Володимир Гнатюк – дослідник фольклору 
Закарпаття”, М. Шлемкевича “Сутність філософії”, Л. Соневицького “Студії 
з історії України”. З передмовою В. Кубійовича виходить збірник на пошану 
О. Штуля-Ждановича. У 1973 р. В. Кубійович видає працю “Наукове Товариство 
ім. Шевченка у 1939–1952 рр.”.

Не занехаяв В. Кубійович і своєї географічної та картографічної діяльності, 
яка тривала у руслі ЕУ та Історично-філософічної секції. Зокрема, у 1977–
1984 рр. ним у співавторстві з А. Жуковським було видано загальну карту 
України у масштабі 1:200 000 (відповідно українською та англійською мовами), 
у 1983 р. – статистичний довідник “Етнічні групи південно-західньої України 
(Галичини) на 1.1.1939 р. Національна статистика Галичини)”. Та й більшість 
статей В. Кубійовича до ЕУ і АЕУ цього періоду мали географічний характер. Тоді 
ж виходять його мемуари “Мені 70” (1970 р.), “Українці в Генеральній губернії. 
1939–1941. Історія Українського Центрального Комітету” (1975 р.), “Мені 85” 
(1985 р.).

В. Кубійович – активний організатор і учасник наукових конференцій НТШ і 
заходів на відзначення визначних дат. На конференції 18–20 жовтня 1963 р. у Рокка 
ді Папа (біля Риму) “Релігія в житті українського народу” він виступає з доповіддю 
“Українці і росіяни в Українській РСР в світлі перепису населення 15.1.1959 р.” 
(38). Вчений відкриває урочистим словом наукову секцію, присвячену 150-річчю 
від народження патрона Товариства – Тараса Шевченка (Париж, 14 березня 
1964 р.). У цьому році він виступає з промовою на відкритті виставки шевченкіани 
у Баварській бібліотеці (Мюнхен, 10 листопада 1964 р.). В. Кубійович був одним 
з організаторів і учасників наукової сесії, присвяченої почесному члену НТШ, 
директору його філологічної секції, письменникові Іванові Франкові (1966 р.), у 
1974 р. на святковій академії з нагоди 100-річчя НТШ вчений виступає з доповіддю 
“Етапи розвитку та характеристика діяльності НТШ”.

Діяльність і висока продуктивність праці НТШ, його Європейського відділу 
і самого В. Кубійовича отримувала постійну моральну і матеріальну підтримку 
від церковних кіл та організацій (в цьому плані дуже важливою була купівля на 
кошти конгрегації східної церкви будинку і садиби НТШ у Сарселі). Особливо 
цінною була підтримка Товариства архієпископом Іваном Бучком та кардиналом 
Йосипом Сліпим (обидва були почесними членами НТШ). З нагоди відвідин 
Блаженнішим митрополитом кардиналом Йосипом Сліпим Сарселю (1970 р.) 
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тут було влаштовано урочисте засідання Європейського НТШ. Кардинал високо 
оцінив працю Сарсельського осередку, обіцяючи йому подальшу допомогу (39).

Враховуючи подвижницьку працю В. Кубійовича на ниві національної науки, 
НТШ і широка українська громадськість постійно віддавали належну йому 
пошану. У 1982 р. його обирають почесним членом НТШ. Ще у 1961 р. читачі 
газети “Новий шлях” (Торонто) на конкурсі “10 найпопулярніших українців, що 
живуть у діаспорі”, надали В. Кубійовичеві пальму першості. У 1981 р. він став 
першим лауреатом Канадської фундації українських студій. 28 вересня 1985 р. 
у Нью-Йорку 85-річчя вченого було відзначено ювілейною конференцією, що 
відбулася під час загальних зборів Історично-філософічної секції НТШ.

Після смерті В. Кубійовича 2 листопада 1985 р. його іменем було названо 
Інститут Енциклопедії українознавства. 95-літній ювілей вченого був відзначений 
всеукраїнською науковою конференцією з історії української географії і картографії 
(Тернопіль, грудень 1995 р.). До 10-річчя смерті видано том наукових праць вченого 
(Париж; Львів, 1996 р.), нашу книгу “Володимир Кубійович: енциклопедія життя 
і творення” (Париж; Львів, 1996), науковий збірник “Будівничі НТШ й ЕУД (40). 
Володимир Кубійович (1900–1985 рр.). Атанас Фіґоль (1908–1993 рр.)” (Київ; 
Нью-Йорк; Чикаго, 1998; упорядник проф. В. Маркусь). Готується до видання 
другий том праць вченого, куди увійдуть його мемуари та епістолярна спадщина. 

Столітній ювілей В. Кубійовича – українського географа, етнографа, 
картографа і енциклопедиста – виповнюється у 2000 році. Гідно відзначити 
ювілей вченого, організатора національної науки і громадського діяча – свята 
справа українців, в Україні і в діаспорі сущих.
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Географічне кубійовичезнавство:                                                
актуальні проблеми дослідження1*

Відзначено недостатнє дослідження наукової сnадщuнu українського географа й 
картографа проф. Володимuра Кубійовuча. Стверджено, що вивчення цієї сnадщuнu 
є одним із сучаснuх наnрямків у розвuтку історії української географії. Вuзначено 
головні риси дослідження nерсоналій у науці. Названі міждuсцunлінарні nроблемu 
географічного українознавства (екологічні, демографічні, соціальні, економічні 
та nолітuчні) й основні nроблемu сучасного кубійовuчезнавства – дослідження 
nолітuчної географії (геоnолітuчного nоложення) і демо- та етногеографії України. 

Давно вже назріла нагальна необхідність фундаментального дослідження життя 
і творчости великого сина України – професора Володимира Кубійовича (1900–
1985). Цю ділянку українознавства ми називаємо кубійовичезнавством. 

Що ми розуміємо під кубійовичезнавством? Щоб відповісти на це непросте 
питання, слід поглянути на аналогії в інших сферах наукового знання. У такому 
разі побачимо: найбільше різні “знавства” поширені у сфері літературних наукових 
досліджень. Розвиваються і принаймні добре відомі шевченко-, франко- та 
лесезнавство. В історичній науці – це грушевськознавство, крип’якевичезнавство 
тощо. В цих “окремих” сферах “пізнання особистостей в історії науки” існує 
поважна джерельна база: численні наукові розвідки, монографії, збірники праць, 
спогади та ін. 

Можна окреслити головні риси (аспекти, напрямки) дослідження персоналій 
у науці. Відзначимо найважливіші з них: а) портрет вченого; б) його місце в 
методологічних, теоретичних і методичних координатах науки; в) еволюція його 
поглядів на досліджувані явища, об’єкти і процеси; г) аспекти і напрямки наукових 
пошуків; д) науково-організаційна діяльність; е) вивченість наукового доробку 
вченого загалом і з окремих аспектів та ін. 

* Друкується за: О. Шаблій. Географічне кубійовичезнавство: актуальні проблеми дослідження / 
Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. ХІ. Матеріяли Міжнародної наукової конференції 
“Актуальні проблеми географічного українознавства на зламі тисячоліть” (до 100-річчя від дня 
народження Володимира Кубійовича). Львів, 7–8 листопада 2000 р. / за ред. Олега Шаблія. – Львів: 
Наукове товариство ім. Шевченка, 2003. – С. 14–20.
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Не можна не брати до уваги і суспільного середовища, у якому жив і творив 
учений. Це середовище витворювало систему викликів, на яку загалом чи частково 
відгукувалися учені, особливо у сфері гуманітарних, суспільних наук. Так, на 
початку ХХ століття і особливо у 20–30-х його роках гостро стояла проблема 
створення Української самостійної соборної держави. На неї відгукнулися і 
її розв’язували не лише політичні борці за волю України, а й передусім багато 
учених – істориків, політологів, етнографів, демографів та географів. Саме серед 
останніх і були фундатор української наукової географії акад. Степан Рудницький 
і його спадкоємець проф. Володимир Кубійович. 

Отже, можемо зробити деякі висновки щодо наукового дослідження 
особистостей у науці: 

1) сфера цих досліджень належить до вивчення nерсоналій у науці; 
2) ця сфера і сукупність пов’язаних із нею проблем є міждисциплінарним 

об’єктом (персоналії передусім вивчають наукознавство, психологія та історія 
науки, конкретна наукова галузь, в якій працював той чи інший учений та ін.); 

3) у кожній сфері знань персоналії розглядаються як багатовимірні феномени 
(галузь і напрямки досліджень ученого, його становлення і розвиток, власне 
наукова і науково-організаційна діяльність тощо); 

4) визначальними для створення фундаментальних наукових характеристик 
персоналій у науці є їхня (персоналій) літературна спадщина, тобто джерельна 
наукова база, створена самими вченими. На другому місці мали би бути архівні 
матеріяли, які особливо розкривають “кухню” створення тих чи інших джерел 
або подають додаткову інформацію про ті чи інші етапи життя та діяльности 
науковця; 

5) звідси – основними у вивченні персоналій мають бути літературний та 
історичний методи, які, своєю чергою, використовують багату гаму методів 
формальної логіки: порівняльний, аналогії, класифікації, аналізу і синтезу, індукції 
і дедукції та ін. 

І все-таки було б великою помилкою зводити все до вивчення персоналій. 
Головне, на наш погляд, це висвітлення наукових проблем, які ставили і розв’язували 
ці персоналії. Як ці проблеми виглядають у наш час, яке вони матимуть продовження 
у майбутньому. Отже, коли, наприклад, В. Кубійович вивчав географію української 
діяспори в 30-х роках ХХ ст., то ця проблема в повоєнні роки набрала нового сенсу 
(поява великої хвилі політичної діяспори, її початкова концентрація у Західній 
Німеччині, а потім – розселення у США, Великобританії, Австралії тощо). Нова 
хвиля спостерігається і після здобуття самостійности України. І вивчення цих 
процесів буде належати до кубійовичезнавства. Бо він, можна сказати, першим 
поставив проблему “українці поза межами своєї національної території”. 

Отже, географічне кубійовичезнавство охоплює два типи проблем: 
а) дослідження географічної і картографічної діяльноcті Володимира Кубійо-

вича як ученого, організатора географічної і картографічної наук, “кухні” його 



Адепти антропогеографічної школи Степана Рудницького 611

географічних пошуків (наприклад, застосування ним польових, статистичних 
і картографічних методів), особистості вченого в її зв’язках з географічними 
інституціями та іншими вченими географічного фаху; 

б) дослідження географічних (зокрема суспільно-географічних, антропо-
географічних) проблем, що їх вивчав В. Кубійович у контексті їх руху, тенденцій 
розвитку і зміни в минулому, сучасному та майбутньому. Саме на останньому типі 
проблем географічного кубійовичезнавства зупинимося детальніше. 

Групи проблем географічного кубійовичезнавства можна окреслити так: 
В. Кубійович досліджував переважно сусnільно-географічні nроблеми. Його 
ніхто не зарахує до географів-дослідників природи (хоч, правда, є декілька 
публікацій стосовно рельєфу України). У суспільній географії (тоді її називали 
антропогеографією) 99 відсотків своєї уваги Володимир Кубійович присвятив 
регіональним (а не загальноантропогеографічним) студіям. Отже, він типовий 
географ-рєгіоналіст. Іншими словами, чи то внаслідок своїх природних схильностей, 
чи у зв’язку з науковою школою, у котрій він формувався як учений (краківська школа 
проф. Людомира Савіцького, учнем якого він був), Володимир Кубійович належав 
до “класу” географів-регіоналістів (географів-описовиків). І в тому нема нічого 
ані доброго, ані поганого. Просто Володимир Кубійович мав натуру спостерігача 
в лабораторії самого терену дослідження. Про нього проф. Іван Кошелівець писав: 
“Він обійшов би всю земну кулю, сам-один створивши українську географічну 
науку, і мали б ми давно багатотомову географію України” (6, с. 608). 

Звідси перший висновок щодо проблематики географічного кубійовичезнавства: 
воно повинно зосереджуватися переважно на питаннях раціональних сусnільно-
географічних студій. 

Але регіональні (дескриптивні, описові) проблеми стосуються різних за 
масштабом і виділених у вигляді окремих геопросторових одиниць цілісностей. 
Для Володимира Кубійовича такими цілісностями були передусім держави (країни) 
і одиниці їх внутрішнього поділу – землі, райони, регіони тощо. Тобто коли ми 
говоримо про проблематику географічного кубійовичезнавства, то насамперед 
слід мати на увазі сусnільно-географічне країнознавство і регіоналістику (тут у 
розумінні дослідження будь-яких геопросторових частин держави). До особливого 
виду регіоналістики можемо віднести географічне краєзнавство, якому особливого 
значення надавали всі українські географи, особливо С. Рудницький, В. Кубійович, 
В. Геринович, О. Степанів та ін. 

Для Володимира Кубійовича головною країною географічного вивчення була 
Україна. Ця nроблема має залишатися найважливішою у системі сьогоднішнього 
географічного українознавства загалом і географічного кубійовичезнавства 
зокрема. Хоча є певна зміна акцентів, порівнюючи висвітлення цієї проблеми в 
20–30-х роках ХХ ст. і тепер – на переломі тисячоліть. 

Географічний “вивід прав України” здійснив ще С. Рудницький (праці “Коротка 
географія України. Антропогеографія”, 1914 р. і “Ukraina. Land und Volk”, 1916 р.). 
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У 30-х роках ХХ ст. В. Кубійович розкрив Україну як єдине територіяльне й 
етнодемографічне ціле, незважаючи на її політичний поділ між чотирма державами 
(Росією у вигляді так званої УССР, Польщею, Чехо-Словаччиною і Румунією). 
Створення ним і групою співавторів “Атлясу України й сумежних країв” (1937 р.) 
та “Географії українських й сумежних земель” (1938 р.) завершувало собою не 
лише процес інтенсивного становлення географії України як окремої наукової 
дисципліни, а й завершувало короткотерміновий процес становлення української 
національної антропогеографії загалом. 

Цими працями українське землезнання і картографія вийшли на європейський 
і світовий рівень, незважаючи на знищення большевицьким режимом фундатора 
національної географії і картографії С. Рудницького і ліквідацію заснованого ним 
у Харкові Інституту географії і картографії. Згадані дві фундаментальні праці 
розкрили антропогеографічну сутність України в межах її національної території. 

У наш час існує самостійна держава Україна, державні кордони якої переважно 
не збігаються з межами української етнічної території. Частини українських етнічних 
земель залишилися у складі державних територій Польщі (Лемківщина, Засяння, 
Холмщина, Підляшшя), Білорусі (Берестейщина), Росії (частина Слобідщини, 
Кубань), Румунії (Мармарощина), Словаччини (південна Лемківщина). Згідно 
з Конституцією України і міжнародним правом кордони України та її сусідів є 
недоторканими. 

Звідси випливає два висновки щодо географічного кубійовичезнавства: 
а) Україну як національну територію слід досліджувати, вивчаючи передусім 
проблеми історuчної географії та історії географії. Тобто коли ми, наприклад, 
досліджуємо розселення населення України наприкінці ХІХ ст., то беремо до уваги 
її національну територію, яка охоплює усі вищеназвані землі, що після Другої 
світової війни опинилися у складі держав-сусідів; б) Україну як державну територію 
доцільно вивчати з позицій її сучасних і майбутніх суспільно-географічних проблем. 

Але з останнього випливає дві субпроблеми: 1) як трактувати населення і 
господарство тих земель, що опинилися у державах-сусідах? 2) чи вважати українців 
на цих землях українською діяспорою? Ці субпроблеми легко розв’язати лише з 
першого погляду. 

Реально прикордонні території є складовими частинами єдиних державних 
організмів відповідних країн і їх субсистем: політичної, господарської, демогра-
фічної, соціальної та ін. Але в наш час виникає і розвивається у різних формах 
транскордонне співробітництво (у вигляді розвитку спільного підприємництва, 
створення єврореrіонів та ін.), яке призводить до втрати державними кордонами їх 
бар’єрних функцій. Тому географічне дослідження етнічних українських земель у 
складі держав-сусідів є об’єктивною вимогою часу, коли Європа стає континентом 
peґіонів. Останнім великою мірою розмивається важлива для географічного 
дослідження категорія національного комплексу (“народного господарства”). Отже, 
вивчення транскорднонних єдностей повертає проблему українських етнічних 



Адепти антропогеографічної школи Степана Рудницького 613

земель у складі держав-сусідів у нове русло – русло міждержавної iнтеґрації на 
реґіональному рівні. 

В тісному зв’язку з цим постає питання трактування корінних українців, що 
там живуть, як української діяспори (дехто з навіть маститих учених не може 
собі дати раду з цим питанням). На наше тверде переконання, українці на своїх 
етнічних землях ніколи не можуть вважатися діяспорою, навіть будучи громадянами 
іншої держави. Інакше всіх, що народилися принаймні до 1939 р. на українських 
територіях Польщі, Чехо-Словаччини чи Румунії, слід би вважати народженими в 
діяспорі. Це нонсенс! Непорозуміння виникають, звичайно, тоді, коли плутають 
поняття державної і національної територій, громадянина країни і члена етнічної 
меншини. Проживаючи на території північної Лемківщини і будучи громадянином 
Польщі, корінний українець (лемко) не перебуває у діяспорі. Бо діяспора – це 
не громадянсько-державницька категорія, а поняття, пов’язане з територіяльно-
національним статусом людини. 

Отже, головною проблемою географічного кубійовичезнавства сучасности є 
проблема сусnільної географії держави Україна. Ця проблема цілком збігається з 
основною проблемою географічного українознавства. 

В системі географічного українознавства тепер виділяється низка міждисцип-
лінарних проблем, про які ми писали декілька років тому [7, с. 329–330]. 
Нагадаємо, що це геоекологічні, геокультурні, геосоціальні, геоекономічні й 
геополітичні проблеми. Звичайно, усі названі проблеми входять і до географічного 
кубійовичезнавства. Однак у сучасних умовах слід особливу увагу зосередити на 
двох корінних проблемах. Це проблема політичної географії та геополітики України 
і проблема демогеографії нашої держави загалом і в її окремих регіонах (відомо, що 
Володимир Кубійович написав низку статей з питань демо- і етнографії окремих 
українських земель [2, с. 153–189, 247–296]. 

У першій проблемі надзвичайно актуальними є питання політико-географічного 
положення України. Багато географів, починаючи від Ф. Ратцеля, вважає це 
питання суттєвим для землезнавчого, особливо політико-географічного вивчення 
країни. При вивченні географічного положення особливу увагу слід звертати на 
те, чи є країна об’єктом, чи суб’єктом міжнародних відносин, який вплив на її 
розвиток має розміщення на незамерзаючих морях, на міжнародних торговельних 
шляхах, поблизу вогнищ війни і міждержавного напруження, аrpесивних сусідів. 
У минулому С. Рудницький і В. Кубійович наголошували на впливі природно- 
і культурно-географічного положення. Так, Володимир Кубійович вважав, що 
Україна відрізняється від інших країн Східної Європи передусім своїм географічним 
положенням над останньою віткою Середземного моря і завдяки цьому положенню 
вона є мостом поміж Східною Європою і середземноморськими країнами [4, с. 3]. 
І ще, точніше: “Українська етнографічна територія (це писалося, коли не було 
самостійної держави. – О. Ш.) лежить у південній частині Східної Європи – на 
північних берегах Чорного й Озівського моря, на границі нерозчленованої Східної 
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Європи й останньої відноги теплого Середземного моря, на границі Східної Європи 
й Передньої Азії” [5, с. 410]. Як і С. Рудницький, В. Кубійович підкреслював 
межовість положення України між Заходом і Сходом, її розміщення на перехресті 
великих шляхів, які приносили не раз їй багато користі, але ще більше лиха. 

У наш час, коли Україна стала суб’єктом міжнародного права, до її географічного 
положення слід підходити з новими мірками. Зокрема, корінним чином змінилося її 
політико-географічне, геополітичне і геостратегічне положення. Тепер Україну слід 
розглядати в системі країн Європи та Євразії – передусім її сусідське (сусіди першого і 
другого порядків), регіональне (континентальне) і навіть глобальне положення через 
призму її політичних, культурних, соціальних та економічних інтересів. Наприклад, 
економічні, зокрема енергетичні інтереси України, потребують зосередження 
уваги на південно-східному її геостратегічному напрямі – Близькому, Середньому 
Сході, Кавказі, Центральній Азії тощо. Цей азіятський напрям дасть можливість 
“завоювати” і нові ринки збуту для українських промислових і сільськогосподарських 
товарів. Специфічними стають довготривалі європейські інтереси України. 
Внаслідок цих та інших змін у географічному розподілі стратегічних інтересів 
категорія положення держави починає трактуватися як багатовuмірний феномен, 
котрий формує своєрідну систему координат, що визначають загальні особливості 
функціонування держави у сусідському, регіональному та світовому геопросторах. 
Отже, досліджуючи географічне положення України з позицій її геостратегії і 
функціонування держави в реґіональних і глобальних просторах, ми розвиваємо 
кубійовичезнавство на початку ІІІ тисячоліття. 

Історично склалося так, що Україну, точніше, її територію, вважали “мостом”, 
“переходом” між 3аходом і Сходом. Така думка могла існувати лише в умовах 
бездержавности нашого народу. Тепер ще географічне українознавство, у т. ч. й 
кубійовичезнавство, повинно дослідити проблему формування України не просто 
як самостійної, а передусім у геополітичному сенсі як реґіональної держави. Перші 
ознаки цього об’єктивного процесу вже є: на основі Балтійсько-Чорноморської 
доктрини акад. Степана Рудницького формується міждержавна геополітична 
система – Міжмор’я, в якій Україна є найбільшою країною (проте за економічним 
потенціалом поки що поступається Польщі); на основі чорноморської доктрини 
Юрія Липи проявляються ознаки формування Чорноморського геополітичного 
простору, в якому роль України вже є домінуючою (поряд із Туреччиною). 

І ще одна геополітична проблема, пов’язана із положенням України, заслуговує 
пильної уваги. Це проблема держави-осі на “Євразійській геополітичній 
шахівниці” згідно з геостратегічною концепцією 3біґнєва Бжезинського. На 
цій шахівниці автор виділяє п’ять основних і активних стратегічних гравців 
(Франція, Німеччина, Росія, Китай та Індія) і п’ять “осей” (Україна, Азербайджан, 
Північна Корея, Туреччина та Іран) [7, с. 235–237]. “Геополітичні осі, – пише 
3. Бжезинський, – це держави, чия важливість походить не з їхньої сили і мотивації, 
а радше з уразливого розміщення та з наслідків їхніх потенційно ранимих умов 
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для поведінки геостратегічних гравців. Найчастіше геополітичні осі визначаються 
географічним розміщенням, що в деяких випадках надає їм особливу роль – або 
в наданні доступу до важливих районів, або ж у відмові сильному гравцеві в 
ресурсах. У деяких випадках геополітична вісь може діяти як захисний щит для 
важливої держави або навіть реґіону. 3а певних умов можна сказати, що саме 
існування геополітичної осі має дуже важливі політичні й культурні наслідки для 
активнішого сусіднього геополітичного гравця [1, с. 41]. 

Важливим напрямком цього розвитку є також дослідження демо- і етногеогра-
фічних проблем України. Сам В. Кубійович вважав ці проблеми центральними в 
землезнанні нашої держави. Основні аспекти демо- і етногеографії України у працях 
В. Кубійовича: динаміка населення, особливо українців (природний і механічний 
рух), розміщення населення, розселення населення і урбанізація території. Усі ці 
теми і проблеми актуальні в наш час. 

Однак, як уже відзначено, центральною нині є проблема депопуляції населення 
України, кількісного і якісного виснаження працересурсного потенціалу (останнє 
пов’язане з масовим безробіттям і міґpацією фахівців працездатного віку за кордон). 
Нового змісту набирають проблеми міґрації (внутрішні і зовнішні) населення і 
пов’язаної з цим української діяспори, особливо східної. Як уже згадано, по-новому 
ставиться проблема українців на етнічних землях, що опинилися у державах-сусідах. 
Розвиток ринкових відносин та часткова деурбанізація України потребують нових 
підходів до вивчення сільських і міських поселень та систем розселень тощо. 

Одно слово, сучасна трансформація українського суспільства від тоталітарної 
до демократичної системи вимагає розглядати і геоnросторову трансформацію – 
зміну й удосконалення територіальної структури національного комплексу, його 
вростання у глобалізаційні процеси. Ці та чимало інших проблем органічно входять 
у географічне українознавство, а отже, і в кубійовичезнавство. 
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3. Лідери суспільної географії другої половини ХХ ст.

Професор Опанас Ващенко

Життєпис ученого*1

18 грудня 2008 р. минуло 100 років від народження відомого українського 
вченого – економіко-географа і картографа, почесного члена Українського 
географічного товариства, організатора і довголітнього керівника кафедри 
економічної географії Львівського університету ім. І. Франка, організатора 
Львівської і загалом західноукраїнської школи економіко-географічної науки, 

доктора географічних наук, професора Опанаса 
Трохимовича Ващенка (1908–1984).

Свідоме життя О. Ващенка припало на 
надзвичайно складний період в історії України, 
її підневільного існування при жорстокому 
большевицькому режимі. Вчений – уродженець 
північно-східного регіону – пройшов довгий і 
нелегкий шлях через лихоліття нав’язаної Україні 
громадянської війни, московської окупації, тяжкі 
часи колективізацій і голодоморів, другу світову 
війну аж до осідку у Львові. Тут минула більша 
частина його життя – майже 40 років (1945–
1984 рр.) плідної наукової, науково-організаційної, 
навчально-виховної та громадської праці. 

Народився Опанас (Афанасій) Ващенко у 
селі Капустинці Липово-Долинського району 

Сумської області (тоді село належало до Гадяцького повіту Полтавської губернії) 
18 грудня 1908 р. Часом він говорив, що його предки з Тернопільщини, де теж 
є село Капустинці. Так воно чи ні, але цим він висловлював свою думку, що 
Україна єдина, незалежно від її земельно-історичного чи політико-географічного 
поділу на Західну і Східну. У всякому разі, антропологічне О. Т. Ващенко мав 
міцне генетичне коріння, про що свідчила його кремезна статура, вольовий 
характер. Хлопець рано осиротів. Коли йому було 9 років (1917), померла мати 
(батько помер у 1947 р.). Інших відомостей про родичів ученого не маємо. 

* Друкується за: Шаблій О. І. Професор Опанас Ващенко / О. І. Шаблій // Новітня українська 
суспільна географія. Хрестоматія / упор. та автор біографічних статей проф. О. Шаблій. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 842–843.

Опанас Ващенко
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Перша світова війна, революційний большевицький переворот, воєнні дії під 
час становлення української державності не дали змогу здобути освіту молодому 
Опанасові. Лише у 1921, маючи 12 років, він закінчив земську початкову школу. 
Де і коли закінчив середню школу, чи одержав середню освіту – нам невідомо. 
В архівних документах особової справи у Львівському університеті це не зафік-
совано. Відомо лише, що у 1928 р. він закінчив тримісячні кооперативні курси. 

З особової справи видно, що у 1921–1928 рр. О. Т. Ващенко працював у 
сільському господарстві свого батька. З грудня 1928 по липень 1929 рр. був 
головою Капустинцівського кредитного сільськогосподарського товариства (це ще 
до масової колективізації). А далі до листопада 1930 р. – завідувачем податкового 
підвідділу Синявського райвиконкому. 

У передвоєнне десятиріччя О. Т. Ващенко остаточно сформувався як людина 
і вибрав шлях ученого-географа. З кінця 1930 по вересень 1932 рр. (тобто менше 
ніж два роки) він служить у Червоній Армії (при штабі 7-ї стрілецької дивізії 
ім. Фрунзе у м. Чернігові). Звідси його скеровують на навчання в Український 
комуністичний інститут радянського будівництва і права у Харкові, який він 
закінчує у 1935 р. Отже, голодомор 1932–1933 рр. О. Т. Ващенко пережив, 
перебуваючи на казенних харчах. Навчався він на “відмінно” і “добре”. 
Інститут давав широку суспільствознавчу освіту. Крім суто правових дисциплін 
(“Загальна теорія права”, “Господарське право”, “Цивільний процес”, “Фінансове 
законодавство”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес” та ін.), тут 
викладали “Загальну історію”, “Історію народів СРСР”, а також “Політекономію”, 
“Економічну географію”, до яких виявляв особливий інтерес студент О. Ващенко. 

У 1935–1938 рр. О. Т. Ващенко – аспірант кафедри економічної географії 
Харківського університету ім. М. Горького. Які чинники визначили економіко-
географічний вибір юриста О. Ващенка, важко відповісти. Чи небезпека, на яку 
наражався тодішній юрист (адже з правом як таким після 1934 р., та й до того – ще 
з 1917 р., – було покінчено)? Чи, як він пише, любов до економічної географії? 
Нам невідомо також, хто був керівником його кандидатської дисертації під назвою 
“Економіко-географічна характеристика Київської області”, яку захистив у 1938 р. 
Наступного року одержав наукове звання доцента кафедри економічної географії. 

У цей період суспільна обстановка була дуже непевна і жорстка: після 
приходу Гітлера до влади йшла шалена підготовка до війни. Було покінчено 
з “фашизмом у географії” – розгромлений харківський Український інститут 
географії і картографії (1934), а його директор акад. Степан Рудницький у 1937 р. 
був розстріляний. Була і постанова ЦК Компартії про викладання географії у 
школі, де засуджувалась її соціологізація, а наголошувалось на необхідності 
впровадження комплексного та картографічних методів дослідження. Зі старою 
галузево-статистичною економічною географією, здається, булі покінчено 
назавжди. Гонінню піддавались її адепти у Росії – В. Ден і С. Коган-Бернштейн. 
Українські “галузевики” або присвятили себе економіці (акад. К. Воблий), або ще 
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раніше емігрували (як, наприклад, В. Садовський), чи просто зійшли з наукової 
сцени (В. Ґеринович, І. Шимонович – репресовані).

О. Ващенко й О. Діброва (географ, який теж учився у Харкові і був аспірантом 
Інституту географії та картографії наприкінці його недовгого існування) були 
новою генерацією східноукраїнських економіко-географів, яким судилось уже в 
повоєнні роки поза межами Харкова поставити українську економіко-географічну 
науку на європейський рівень. Перший у Києві, другий – у Львові. 

Однак це згодом – у 1945–1985 рр. 
Тепер же перед війною у 1938 р. О. Т. Ващенко захищає кандидатську 

дисертацію про Київську область (тема була актуальна, бо з 1934 р. Київ став 
столицею України). У 1939 р. одержав наукове звання доцента кафедри економічної 
географії Харківського університету, де викладав дисципліни “Економічна 
географія СРСР” та ”Історія географії”. Працював також помічником проректора 
з наукової роботи. У вересні 1939 р. брав участь у “визвольному поході” у 
Західну Україну. Можливо, це вплинуло на тоді молодого науковця, який у 1945 р. 
переїжджає працювати у Львівський університет ім. І. Франка. 

Ще до війни О. Т. Ващенко публікує свої перші наукові праці. Зокрема, 
“Економічні підрайони Київської області і перспективи їх розвитку” (1938) та 
“Закон народонаселення при капіталізмі і соціалізмі” (більше стосується соціології 
чи політекономії, ніж економічної географії). 

Із перших днів війни О. Т. Ващенко перебуває у діючій армії у ролі комісара 
191-го окремого зенітно-артилерійського дивізіону. В складі цього дивізіону він 
бере участь у протиповітряній обороні Харкова, Донбасу і Сталінграда. У липні 
1942 р. був важко поранений і до серпня 1943 р. перебував у різних військових 
шпиталях (Ферґана, Ташкент). Втратив праву ногу. Тоді йому йшов лише 34-й рік. 

Після одужання і демобілізації О. Т. Ващенко працює доцентом у Ташкент-
ському текстильному інституті (Узбекистан). А у серпні 1945 р. Народний 
комісаріат освіти Української РСР його відкликає і скеровує на роботу у Львівський 
держуніверситет ім. І. Франка. 

Усі подальші роки життя вченого пов’язані з цим університетом. Тут він 
утвердився як наукова особистість, створив наукову економіко-географічну школу, 
організував кафедру економічної географії і незмінне керував нею протягом 
39 років, виховав плеяду вчених (випускники кафедри захистили близько 
двох десятків докторських і чотирьох десятків кандидатських дисертацій), 
організовував географічний факультет Львівського університету (був його деканом 
у 1946–1951 рр.), Львівський відділ Українського географічного товариства (був 
його Головою у 1946–1954 та 1976–1984 рр.). 

Життя і праця О. Ващенка у 1945–1984 рр. на 80–90 % пов’язані з рідною 
кафедрою. Отож історія кафедри – це біографія його керівника, а біографія 
завідувача – це історія кафедри. Ці поняття невіддільні одне від одного. У 1970 р. 
О. Ващенко захистив докторську дисертацію на тему “Атлас розвитку господарства 
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Західної частини Української РСР з найдавніших часів до 70-х років XX століття”. 
Захист відбувся у Ленінградському університеті. Як людина і керівник він уміло 
регулював стосунки всередині кафедри і репрезентував її у зовнішніх зв’язках. 
Він прийняв на кафедру героїню визвольних змагань – Олену Степанів, уміло 
ростив місцеві кадри економіко-географів. На початку ядром кафедри поруч з її 
завідувачем стали вихідці зі сходу України, особливо, “харків’яни”: доц. Г. Зільбер 
та І. Сваричевський. Документація аж до злопам’ятне застійних років велася 
українською мовою. 

За успіхи у науковій, навчальній і виховній роботі керівник кафедри та її члени 
неодноразово відзначалися у наказах ректорату й урядовими чинниками. Сам 
О. Т. Ващенко за участь у війні та праці у Львівському університеті нагороджений 
орденом Вітчизняної війни II ступеня (1946) та медалями. Він був відмінником 
народної освіти, нагороджений дипломом першого ступеня як співавтор книги 
“Україна” із серії “Радянський Союз”. 

Саме у Львівському університеті професор О. Т. Ващенко зробив вагомий 
внесок у різні галузі економіко-географічної науки і практики. Це зокрема: 

а) історія науки; 
б) теорія, методологія і методика науки; 
в) географія природних ресурсів і проблеми їх раціонального використання 

у західній частині України; 
г) географія поселень регіонів; 
д) географія окремих сфер господарства західних областей України – 

сільського господарства, промисловості, будівельної індустрії та рекреації; 
е) комплексний розвиток окремих територій – Українських Карпат, окремих 

областей, регіонів меншого порядку (Львівсько-Волинський басейн, промислові й 
економічні вузли тощо); 

є) картографічне моделювання західного регіону України та ін. 
У кожній із них внесок професора О. Т. Ващенка незаперечний. Оцінюючи 

доробок ученого, ми не повинні виділяти як недолік те, чого він не зробив. 
О. Т. Ващенко працював у руслі тих проблем, що його ставило у той час суспільство, 
йшов у ногу з розвитком наукової думки Союзу РСР і України. Досягнення його 
учнів, особливо тих, які безпосередньо працювали на кафедрі або були його 
аспірантами, слід також зачисляти до його наукового внеску. Хоча не з усім, що 
вони писали і видавали, вчений безоглядно погоджувався. 
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Учений і організатор науки*1

Внесок у дослідження історії географічної, зокрема економіко-
географічної науки. Писати історію науки надзвичайно складно, особливо коли 
це стосується історії української економічної географії чи географії України. 
Совєтська влада і партійний контроль постійно тримали на прицілі “прояви” 
так званого “українського буржуазного націоналізму”. Було створено ідеологему 
москвоцентризму: вся українська географія розглядалася як функція російської 
географічної науки. Не могло бути й мови про українську національну географію. 

Отже, з історії науки апріорно усувались національно свідомі українські 
вчені – акад. С. Рудницький (фундатор української географії, зокрема політичної), 
проф. В. Кубійович (з його “Атласом України і сумежних країв”), В. Садовський, 
А. Синявський та ін. 

У цьому науковому і суспільному контексті О. Т. Ващенко написав низку 
праць з історії географії, які сьогодні хоч є і неповними, проте не втрачають 
свого значення як факти історії науки. Це зокрема: “Від Баренца до наших днів” 
(1947), “П. П. Семенов-Тян-Шаньський” (1949), “Гоголь і російська географія” 
(1952, рукопис), “Ломоносов – основоположник російської економічної географії” 
(1951) та ін. Над більшістю з них автор працював тоді, коли була проголошена 
нещадна битва “безрідному космополітизму” й “українському буржуазному 
націоналізму”. Зрозуміло, що фактологічна сторона цих праць була правдивою, 
однак ідеологічний принцип був явно москвоцентричним. Проте цими статтями 
і доповідями (деякі були виголошені на конференціях) автор боронив себе від 
недругів. А їх у нього не бракувало. 

Особливої уваги заслуговують дослідження з історії української економічної 
географії та економічної географії у Львівському університеті. Цим питанням 
були присвячені декілька праць. Зокрема: “Розвиток економіко-географічної думки 
в Українській РСР (1917–1974 рр.)” // Економічна географія. – 1970. – Вип. 26; 
“Розвиток географії у Львівському університеті” // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. 
геогр. – 1962. – Вип. 1 (у спіавт. із К. І. Геренчуком, Г. А. Зільбером, П. М. Цисем) 
та ін. У першій з них разом з канд. геогр. наук Інгою Горленко вчений виділяє три 
головних етапи розвитку економічної географії в Україні після 1917 р.: перший 
(1917–1933); другий (1934–1961); третій (1962–1977). У цій періодизації явно 
проглядають ідеологічні її основи. Адже перший період закінчується, а другий 
починається прийняттям ЦК ВКП(б) і РНК СРСР постанови “Про викладання 
географії у початковій та середній школі СРСР”, а межею другого та третього 
стало прийняття міражної програми КПСС. 

* Опубліковано за: Шаблій О. І. Професор Опанас Ващенко: вчений та організатор географічної 
науки й освіти / О. І. Шаблій // Часопис соціально-економічної географії. – Харків: ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 2008. – С. 228–239.
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Ця заідеологізована періодизація на диво відповідала реаліям розвитку 
української економічної географії, особливо щодо першого періоду її формування. 
Бо справді, перший період закінчився саме у 1933–1934 рр. у зв’язку з розгромом 
Українського інституту географії і картографії, фізичним знищенням чи арештом 
визначних учених. 

Новий період був започаткований галицькими географами, керованими 
Володимиром Кубійовичем, виданням ними “Атласу України...” (1937) та 
“Географії українських і сумежних земель” (1938). Він був перерваний війною. 
Однак нової сили набув розвиток економічної географії у 60–70-х роках працями 
Олексія Діброви, Максима Паламарчука, Опанаса Ващенка, Леоніда Корецького, 
Федора Заставного, Юхима Пітюренка, Миколи Пістуна та ін. У 70-х роках 
докторами наук стали О. Ващенко, М. Шраг, В. Поповкін, О. Шаблій, О. Топчієв, 
І. Горленко, Р. Язиніна, Ю. Пітюренко, Я. Жупанський. Частина з них – це учні 
О. Ващенка. 

У низці статей (“Розвиток географії у Львівському університеті” // Вісн. 
Львів. ун-ту. – Сер. геогр. – 1962. – Вип. 1; “Географічний факультет Львівського 
університету за роки радянської влади” //Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. біол., геогр. 
і геол. – 1968. – Вип. 4; “Географічній науці у Львівському університеті – 100 
років” // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. геогр. – 1984. – Вип. 14 – усі у співавторстві) 
О. Т. Ващенко висвітлює історію економіко-географічних досліджень на органі-
зованій ним кафедрі. Зрозуміло, що дорадянський період тут не охоплений, бо 
тоді не було відповідної кафедри, а вчені-українці не допускались до праці у 
Львівському університеті (за винятком С. Рудницького, який ще у 1914 р. видав 
книгу з антропогеографії України). 

О. Т. Ващенко здійснює періодизацію науково-дослідної роботи кафедри. До 
1968 р. він виділяє чотири періоди: 

1) 1945–1950 рр. (вивчення умов розвитку сільського господарства Львівської 
області); 

2) 1951–1958 рр. (виконання на замовлення планових і господарських органів 
важливих картографічних робіт, особливо атласів сільського господарства деяких 
областей); 

3) 1959–1965 рр. (розширення комплексних економіко-географічних дослі-
джень; участь кафедри у роботі секції з проблем розвитку продуктивних сил 
техніко-економічної Ради Львівського раднаргоспу); 

4) 1966–1970 рр. (дослідження закономірностей формування і перспектив 
розвитку територіально-господарських комплексів). 

Зауважимо, що проблема формування і розвитку територіально-господарських 
комплексів різних типів і масштабів була наскрізною з початку 60-х років аж 
до смерті О. Т. Ващенка. По суті, вона була домінуючою до початку 90-х років, 
коли захистили свої дисертації М. Білецький, М. Книш і М. Влах. У пізніші роки 
спеціальних публікацій з історії кафедри економічної географії не було. 



ВИЗНАЧНІ ВІТЧИЗНЯНІ ГЕОГРАФИ622

Проблеми методології, теорії та методики досліджень. Ці проблеми 
О. Т. Ващенко розглядав як тісно взаємопов’язані. Методологія у його розумінні – 
це передусім діалектико-матеріалістична основа наук, особливо суспільних, до 
яких учений повністю відносив і економічну географію. Проблемам методології 
і теорії він присвятив низку праць. Зокрема: “Деякі питання методології і 
теорії дослідження виробничих комплексів західної частини Української РСР” 
(Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. геогр. – 1965. – Вип. 3); “Питання економіко-географічної 
науки у працях В. І. Леніна” (Економічна географія. – К., 1970. – Вип. 8); 
“Актуальні питання розвитку економіко-географічної науки на сучасному етапі” 
(Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. геогр. – 1972. – Вип. 7); “Система загальнонаукових 
категорій в економічній географії” (IV з’їзд ГТ УРСР : Тези. – К., 1980); “Науково-
методичні основи дослідження комплексного економічного розвитку території” 
(Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. геогр. – 1980. – Вип. 12); “Діалектико-матеріалістичний 
детермінізм проти географічного детермінізму та індетермінізму в буржуазній 
соціології і географії” (Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. філос. – 1978. – Вип. 14; у 
співавторстві). Нарешті “Деякі питання типології територіальних комплексів” 
(Тези доповідей секції 1 VII з’їзду ГТ СРСР. – Ленінград, 1980; у співавторстві). 

Тут не місце детально характеризувати ці та інші праці з проблем методології 
і теорії економічної географії. Це окрема досить поважна тема. Розглянемо лише 
дуже важливі для нашого часу дві проблеми: об’єкт дослідження економічної 
географії та класифікація дисциплін усередині економічної географії (праці: “До 
історіографії питання про предмет економіко-географічної науки” // Економічна 
географія. – К., 1980. – Ч. 29; “Розвиток економіко-географічної думки в Україн-
ській РСР (1917–1977 рр.)” // Економічна географія. – 1979. – Вип. 26). 

У статті “До історіографії питання про предмет економіко-географічної 
науки” учений висвітлює історію поглядів на онтологічний предмет економічної 
географії: “просторове розміщення і просторове поєднання господарських явищ”, 
“розміщення виробництва й особливості економічного розвитку окремих країн 
та районів”, “господарська своєрідність країн і районів і просторові відміни від 
місця до місця”, “розміщення продуктивних сил і економічне районування”, 
“географічне розміщення виробництва (що розуміється як єдність продуктивних 
сил і виробничих відносин), умови й особливості його розвитку в різних країнах і 
районах” та ін. Він з’ясовує плюси і мінуси кожного з трактувань предмета нашої 
науки. І робить висновок, що “ще не склався єдиний погляд на предмет економіко-
географічної науки. Кожне з цих історично складених визначень вміщує “крупину” 
раціональної думки. В той же час, жодне з них у цілому не відображає сучасного 
рівня розвитку складної цілісної системи суспільних географічних наук”. Ці слова 
були написані чотири роки до смерті вченого. 

Тепер уже склалася єдина думка: соціально-економічна географія має своїм 
онтологічним об’єктом суспільство, а предметом – геопросторову організацію 
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суспільства в цілому чи його окремих частин або видів людської життєдіяльності1. 
Праця “Розвиток економіко-географічної думки” була однією з перших у 
радянській економічній географії, що подавала класифікацію цієї науки. Перед 
цим було опубліковано лише працю А. Колотієвського (1966). Відомі класифікації 
С. Лаврова і С. Ниммик появилися пізніше. 

У чому суть цієї класифікації? Професор О. Т. Ващенко групує економіко-
географічні дисципліни у чотири класи (спочатку – у три): 

1) підсистему комплексних синтетичних дисциплін (“Основи методології і 
теорії економічної географії”, “Історико-економічна географія СРСР”, “Історико-
економічна географія зарубіжних країн”, “Економічна географія СРСР”, 
“Економічна географія зарубіжних соціалістичних країн”, “Економічна географія 
зарубіжних капіталістичних країн”, “Економічна географія світового океану”, 
“Регіональні проблеми світової інтеграції: соціалістичної і капіталістичної”); 

2) підсистему галузевих аналітичних дисциплін (“Економічна географія 
природних ресурсів”, “Географія населення і систем розселення”, “Політична 
географія”, “Географія промисловості”, “Географія сільського господарства”, 
“Географія транспорту”, “Географія будівельної індустрії”, “Географія сфери 
обслуговування населення”); 

3) підсистему науково-методичних дисциплін (“Економічне районування”, 
“Основи районного планування”, “Методи економіко-географічних досліджень”, 
“Економічна картографія”, “Математичні методи в економічній географії”, 
“Методика викладання економічної географії у вищій школі”); 

4) підсистему загальноосвітніх дисциплін, до яких відносить “Економічну 
географію СРСР”, “Економічну географію зарубіжних країн”, “Методику викла-
дання економічної географії у середній школі” (спочатку цієї групи не виділяв). 

Ця проста схема відображала реальну ситуацію у структурі совєтської 
економічної географії у середині 70-х років. Зрозуміло, що згодом стали відчутні 
її слабкі сторони: відсутність дисциплін соціально-географічного характеру; 
віднесення деяких окремих проблем чи теорій до рангу наукових дисциплін 
(проблеми міждержавної інтеграції, теорія економічного районування тощо); 
віднесення основ теорії і методології до синтетичних дисциплін поряд із 
регіональними чи регіонально-історичними дисциплінами. І все ж для цього 
часу вона була свіжою і ніби підсумовувала розвиток економічної географії за 
попередній період, зокрема в Україні. 

Під кінець життя професор О. Т. Ващенко розробив струнку на той час 
теорію територіально-виробничих комплексів різних типів і масштабів. Усі види 
комплексів він згрупував у два типи: а) галузеві і міжгалузеві, б) інтегральні. 
Опосередкована ланка – виробнича та соціальна інфраструктура. Відповідно, 

1 Див. кн. : Соціально-економічна географія країн світу / за ред. С. Кузика. – Тернопіль : Підручники 
& Посібники, 1998. – С. 4.
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галузеві (промислові, аграрні, транспортні, будівельно-індустріальні) та 
міжгалузеві (паливно-енергетичні, паливно-металургійні, агропромислові, 
лісопромислові та ін.) він поділяє на регіональні і локальні (з виділенням у 
кожному відповідно галузевих і міжгалузевих центрів і пунктів). Так само 
інтегральні комплекси у нього виступають у формі регіональних (макро-, мезо- 
і мікроекономічних районів) і локальних (економічного вузла, центра і пункту) 
(Моделирование территориально-производственних комплексов: методология, 
теория, метод / Под ред. А. Ващенко. – Львов, 1981. – С. 10). 

В останніх своїх працях учений підійшов безпосередньо до поняття 
територіального соціально-економічного комплексу. 

Тут слід також зазначити, що О. Т. Ващенко сам і у співавторстві розробив 
теорію деяких форм територіальної організації господарства. Зокрема, він, 
наскільки нам відомо, вперше ввів у науковий обіг поняття міжгалузевий 
територіальний комплекс (1966 р. у статті “Система основних міжгалузевих 
комплексів на території західної частини Української РСР” у “Матеріалах наукової 
конференції Львівського університету)”. 

Міжгалузевий підхід до структури територіально-виробничих комплексів 
(ТВК) районів (регіонів) став новим. Блоки міжгалузевих утворень на основі 
аналізу матриці затрати – випуск почали виділяти економісти (Панченко та ін.). 
Уже у 1966 р. нами було захищено кандидатську дисертацію (О. Шаблій) про один із 
видів міжгалузевого територіального комплексу (МТК) – лісопромисловий. З часом 
(1976 р. у нашій книзі, а згодом у докторській дисертації 1978 р.). була розроблена 
концепція МТК. Тоді ж у 1966 р. О. Т. Ващенко виділив у західному регіоні України 
машинобудівний, паливно-енергетичний, хімічний, лісопромисловий, будівельної 
індустрії та транспортний міжгалузеві комплекси, доповнивши їх у 1971 р. ще 
комплексом сфери послуг – курортно-туристським. 

У галузі теорії економічної географії слід відзначити впровадження вченим 
разом з асп. Світланою Писаренко поняття економічного вузла (стаття “Еконо-
мічний вузол і його місце в системі комплексного економічного районування” // 
Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. геогр. – 1976. – Вип. 10). Хоча термін “економічний 
вузол” учений вживав ще у 1965 р. 

Разом з асп. Наталією Недашківською вчений розробив поняття рекреаційної 
територіальної системи (стаття “Поняття територіальної рекреаційної системи та її 
економіко-географічне вивчення” // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. геогр. – 1978. – Вип. 11). 

Важливий внесок О. Т. Ващенка і у розробку проблеми методів економіко-
географічних досліджень. Усі методи і підходи в економічній географії він 
поділяв на дві групи: традиційні і нові (модерні). Кожному методу ставив у 
відповідність певну вихідну категорію. Тому серед традиційних виділяв такі: 
галузевий, районний, описовий, статистичний, історичний, порівняльний, 
балансовий, комплексний, картографічний; серед нових: системний, структурний, 
функціональний, інформаційний, імовірнісний, прогнозний і модельний. 



Лідери суспільної географії другої половини ХХ ст. 625

Особливу увагу він звернув на метод моделювання (у 60-х роках, здавалося, 
він був панацеєю, як у 70–80-х роках – системний підхід). У самому моделюванні 
вчений виділяв картографічне, статистичне, математичне, абстрактно-логічне. 
До абстрактно-логічних моделей він відносив поняття: категорії, закони і 
закономірності, гіпотези і теорії, логічні моделі, графічні моделі-схеми. У своїх 
працях він найбільш повно застосовував метод картографічного моделювання 
галузевих, міжгалузевих та інтегральних територіальних комплексів і систем. 

Регіональні, інтегрально-комплексні, галузеві, міжгалузеві дослідження. 
Більшість наукових праць О. Т. Ващенка присвячені дослідженню умов і 
чинників формування територіальних господарських комплексів (ТГК) різних 
типів і масштабів і самих цих комплексів переважно у Західноукраїнському 
регіоні. Зокрема вивченню: а) природно-ресурсного потенціалу території: 
б) працересурсного потенціалу, а загалом – населення і розселення; в) окремих 
галузей і міжгалузевих комплексів, особливо сільського господарства й АПК; 
паливно-енергетичного, будівельно-індустріального та рекреаційного комплексів; 
г) районування (галузевого й інтегрального); д) комплексного розвитку окремих 
регіонів та ін. 

Дослідження природно-ресурсного потенціалу. Ця проблема вивчалася 
вченим з різних поглядів: 

а) використання природних ресурсів для розвитку і розміщення окремих 
галузей чи міжгалузевих комплексів, особливо сільського господарства й 
АПК (статті: “Освоєння нових земель у західних областях Української РСР – 
важливий резерв у розвитку сільського господарства” (1956), “Природні 
умови і сільськогосподарські ресурси радянських Карпат” (1956); “Земельні 
угіддя західних областей УРСР, їх районування і господарська оцінка” (1956); 
“Ґрунтово-кліматична характеристика передгірських та гірських районів Карпат” 
(1956) та ін.: окремо торфових ресурсів (статті: “Торфові ресурси Львівського 
економічного адміністративного району і їх господарське використання” (1961); 
“Торфові ресурси Південно-Західного економічного району Української РСР і їх 
господарське використання” (1963); 

б) комплексної характеристики природно-ресурсного потенціалу окремих 
регіонів. Зокрема праці: “Природні ресурси Українських Карпат і шляхи їх 
господарського освоєння” (1964); “Природні ресурси Львівського промислового 
вузла і їх господарське використання” (1966); 

в) покомпонентної характеристики природних ресурсів Західного регіону 
України і його природно-ресурсної районізації. Цей синтетичний аспект 
дослідження був найбільш повно висвітлений у монографії автора під назвою 
“Природні ресурси західних областей України” (1959). Цікаво, що районізацію 
природних ресурсів Західного регіону О. Ващенко здійснив, “виходячи з принципу 
закону зональності”. Тому виділив райони: Західно-українського Полісся, 
Західноукраїнського Лісостепу, Передкарпаття, Українських Карпат, Закарпаття. 
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Однак класифікував природні ресурси, виходячи з економічного принципу: 
“природні ресурси засобів виробництва (праці)”, “природні ресурси засобів життя 
(існування)”. 

Це була перша спроба дати комплексну характеристику природних ресурсів 
Західного регіону України з погляду розвитку його господарства. Нагадаємо, що 
перед тим були окремі спроби дати повну характеристику природних ресурсів 
заходу України (Біховер, 1940 р., О. Степанів, 1949 р. щодо природних ресурсів 
промисловості). Однак праця О. Степанів не була опублікована. Дотепер ми не 
маємо нової книги про природно-ресурсний потенціал Західноукраїнського 
регіону. Правда, багато у цьому напрямку зроблено проф. Валерієм Руденком із 
Чернівецького університету. В останні роки життя професор О. Ващенко підійшов 
до вивчення екологічних проблем використаних природних ресурсів (керівництво 
кандидатською дисертацією М. Мальського та ін.). 

Дослідження працересурсного потенціалу, населення і розселення заходу 
України. Цим проблемам учений присвячує увагу, починаючи з 1967 р., тобто 
тоді, коли у Ростові-на-Дону і Москві були організовані всесоюзні наради і 
конференції. На цих конференціях, а також наукових нарадах Київського та 
Львівського університетів учений виступає з доповідями і статтями щодо міського 
розселення, ролі міських осередків у формуванні ТГК, міських систем розселення. 
Наведемо декілька з них: “Економіко-географічна класифікація міських поселень 
Закарпатської області” (1966 р.; у співавторстві з Г. Анісімовою); “Економіко-
географічна класифікація міських поселень Прикарпатського господарського 
комплексу” (1968); “Територіальні системи міських поселень Українських Карпат” 
(1968); “Місце і роль міських поселень у формуванні регіональних господарських 
комплексів Південно-Західного економічного району СРСР” (1968); “Процес 
урбанізації: тенденції розселення у західній частині Української РСР” (1976); 
“Питання районування розселення і територіальні системи розселення Української 
РСР” (1976 р.; обидві у співавторстві) та ін. 

Як видно, у тематиці досліджень немає тем, пов’язаних із демографічною 
ситуацією та етногеографією. Це можна пояснити декількома обставинами. По-
перше, сама демографічна тематика, особливо з питань національного складу 
населення, його динаміки до XX з’їзду КПРС була своєрідним табу для досліджень; 
по-друге, аж у 1959 р. був проведений всесоюзний перепис населення, дані якого 
були опубліковані не зразу (лише через кілька років!); по-третє, цю тематику на 
кафедрі після захисту дисертації з фізичної географії Малого Полісся швидко 
освоював доц. Г. Зільбер, а згодом доц. Г. Анісімова. Тому проблеми географії 
населення у працях О. Ващенка виникали скоріше ситуативно (наприклад, коли 
йшла підготовка до конференцій на відповідну тему) або розглядалися у контексті 
розвитку ТВК і ТГК. Зокрема, це видно з таких слів автора: “у формуванні й розвитку 
територіально-господарських комплексів міські системи й підсистеми відіграють 
провідну роль. У свою чергу, розвиток і концентрація містоутворюючих галузей 
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господарства впливають на розвиток міських систем й підсистем, зокрема, на їх 
територіальне планування (структуру)” (1968 р., с. 37). Тому й працересурсний 
потенціал розглядається вченим у більшості статей, присвячених дослідженню 
проблем розвитку економічних районів і територіально-господарських чи 
територіально-виробничих комплексів обласного або надобласного рівня. 

Дослідження регіоналізації та комплексно-територіальної організації гос-
подарства. Протягом близько трьох десятиріч реґіоналізація та комплексно-
територіальна організація господарства були центральною проблемою дослідження 
як самого О. Т. Ващенка, так і керованої ним кафедри. З цієї проблеми, мабуть, було 
найбільше публікацій, починаючи з кінця 50-х років. Особливо багато написано 
О. Ващенком на тему сільськогосподарського і, далі, природно-історичного 
районування (“Сільськогосподарське районування Львівської області і його 
принципи”, 1951; “До питання про природно-історичне районування території 
західних областей Української РСР”, 1952; “До питання про природно-історичне 
районування території радянських Карпат”, 1955. Уже з другої половини 50-х 
О. Ващенко вивчає інтегральне економіко-географічне районування території. 
При чому вчений із самого початку ставить питання не стільки про економічне, 
скільки про економіко-географічне районування, при якому недругорядною була 
роль природної (природно-ресурсної) диференціації території у формі природно-
історичної її диференціації. Свіжо і географічно звучать статті вченого: “До 
питання про економіко-географічне районування західних областей Української 
РСР” (1957). Це були лише тези доповіді наукової наради у Києві. А вже через 
два роки у “Географічному збірнику” № 5 (Львів) надруковано дві його статті: 
“Головні риси географії промисловості і економічне районування території 
західних областей Української РСР” та “Основні економіко-географічні райони на 
території західних областей Української РСР у період капіталізму”. 

Районування О. Т. Ващенком історично і генетичне розвивалось у такому 
спрямуванні: природно-ресурсне → природно-історичне → сільськогосподарсь-
ке → економічне → економіко-географічне. 

На території західних областей України виявив 48 мезорайонів (внутрішньо-
обласних районів). Визначив таку ієрархію районних і локальних формувань: 
а) райони (великі, другого та третього порядків), б) локальні виробничі утворення 
(економічні підрайони, економічні вузли, підприємства). 

Із виходом у світ праць М. М. Колосовського (“Вопросы экономического 
районирования”, 1958 р.) О. Т. Ващенко дедалі більше приділяє увагу дослідженню 
територіально-виробничих і територіально-господарських інтегральних і 
міжгалузевих комплексів, про що свідчать статті: “Питання формування 
внутрішньорайонних виробничих комплексів Львівського економічного району”, 
1965; “Деякі питання методології і методики дослідження виробничих комплексів 
західної частини Української РСР”, 1965; “Система основних виробничих 
комплексів на території західних областей Української РСР”, 1966; та ін. 
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Згодом були опубліковані дослідження окремих регіональних комплексів, умов 
їх формування і перспективних проблем: “Прикарпатський виробничий комплекс 
і його територіальна структура” (1966; у співавторстві з М. Паробецьким); 
“Основні напрямки комплексного розвитку господарства Українських Карпат” 
(1967); “Закарпатський господарський комплекс, його виробнича і територіальна 
структура” (1969, у співавторстві з Г. Анісімовою). 

Закінчує “комплексну” тематику двома публікаціями: “Деякі питання 
типології територіальних комплексів” (1980; у співавторстві) та “Науково-
методичні основи дослідження комплексного економічного розвитку території” 
(1980, у співавторстві). Фіналом стала колективна монографія за редакцією вченого 
під назвою “Моделювання територіально-виробничих комплексів (методологія, 
теорія, метод)”, видана у 1981 р. Це була лебедина пісня науковця. 

Вивчення окремих галузей і міжгалузевих комплексів. Це одна з найближчих 
для вченого тем. По суті, до 1955 р. більшість регіональних праць були присвячені 
дослідженню територіальної організації сільського господарства, умов його 
розвитку, районуванню з урахуванням природного й інших чинників. Наведемо 
декілька з них: “Основні риси розвитку сільського господарства Львівщини” 
(1950); “Головні риси розвитку сільського господарства західних областей 
Української РСР” (1954). 

У пізніші роки вчений розглядає сільське господарство у системі міжгалузевих 
комплексів. Цьому питанню він присвячує низку своїх праць (наприклад, 
“Аграрно-промислові комплекси і їх роль у раціональному використанні 
меліорованих земель” (1976) у співавторстві з аспірантами (Л. Коротун, М. Книш, 
М. Влах). Серед комплексів сфери виробництва увагу вченого привернув комплекс 
будівельної індустрії (“Головні риси географії промисловості будівельних 
матеріалів Львівської області”, 1926), а серед комплексів сфери послуг, до яких у 
60–70-х роках була звернена особлива увага дослідників, – рекреаційні. Зокрема, 
разом з асп. Н. Недашківською Опанас Трохимович публікує статтю “Поняття 
територіальної рекреаційної системи” (1978). 

Якщо не особисто, то через своїх аспірантів проф. О. Ващенко охопив дослі-
дження економіко-географічних проблем розвитку і територіальної організації 
багатьох галузей і міжгалузевих комплексів усього Західноукраїнського регіону. 

Деякі дослідження професора О. Т. Ващенка мають загальний реґіонально-
описовий характер, їх можна віднести до суспільно-географічної реґіоналістики 
чи краєзнавства. Ці праці були опубліковані окремо (зазвичай, для потреб школи), 
наприклад, “Львівський економічний район в системі територіального поділу праці 
Української РСР” (1964) чи у колективних монографіях: “Українські Карпати” або 
“Львівсько-Волинський край”, що були надруковані у книзі “Україна. Райони” із 
серії книг про Совєтський Союз (1969). 

Картографічна діяльність. Важко уявити собі наукову працю професора 
О. Т. Ващенка без його картографічної діяльності. Часом здається, що вона була 
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домінуючою. Його з повним правом можна вважати продовжувачем справи 
С. Рудницького і В. Кубійовича, хоч він не видав жодної географічної карти (крім 
карт-укладок у книгах і статтях). Ми стверджуємо, що картографічна діяльність 
О. Т. Ващенка створила Львівську картографічну школу у післявоєнній Україні. 
Результати цієї роботи були узагальнені у низці публікацій. Та й сама докторська 
дисертація, яка підсумовувала діяльність у сфері картографії, називалася “Атлас 
розвитку господарства західної частини Української РСР” (з найдавніших часів до 
70-х років XX ст.) (Ленінград, 1971). 

Ділянкою особливої уваги вченого було тематичне економіко- і соціально-
географічне картографування: складання спеціальних карт природи (природно-
ресурсного потенціалу), населення, галузей господарства, міжгалузевих 
комплексів, територіальних господарських (інтегральних) комплексів, окремих 
вузлів, областей, районів. У нього знайдемо карти і картосхеми аналітичні, 
синтетичні і комплексні. Застосовуються різноманітні методи і засоби картогра-
фічного вираження – від якісного фону до ізометричних прийомів. Складались 
карти регіонів і локальних утворень від великих до дрібних масштабів. 

Виділимо два типи картографічних творів ученого. Це, по-перше, окремі карти 
і, по-друге, атласи регіонів, особливо областей і у цілому Західноукраїнського 
економічного району. 

Серед численних карт назвемо лише одну, у якій концентрувалися теоретичні 
і методичні позиції вченого. Це “Економічна карта Львівського економічного 
адміністративного району”, виконана у масштабі 1:300000 на замовлення 
Раднаргоспу за госпдоговором. Карта була викреслена ст. лаборантом Б. Думіним 
у двох примірниках. Один зберігається на кафедрі. 

Однак особливо “кохався” О. Т. Ващенко у складних картографічних творах-
атласах. За його методикою і під авторським керівництвом була виконана серія 
атласів сільського господарства окремих областей – Дрогобицької (1953), 
Львівської (1953), Закарпатської (1954) та Івано-Франківської (1955). За активної 
участі В. Лугового було виконано комплексний атлас Львівсько-Волинського 
кам’яновугільного басейну (1957). Силами працівників і студентів кафедри було 
створено атлас приміської зони м. Львова (1952). Незмінним помічником був 
Б. Я. Думін. 

Підсумки “галузевого” атласного картографування було підведено у брошурі 
“Коротка анотація на картографічні праці з питань розміщення і спеціалізації 
сільського господарства західних областей Української РСР” (1955). 

Однак вершиною науково-картографічної діяльності професора О. Т. Ващенка 
був вже названий, Атлас розвитку господарства західної частини Української РСР 
(з найдавніших часів до 70-х років XX ст.)” (1971). За висловом самого вченого, 
“регіональний економіко-географічний атлас відкриває великі можливості для 
розвитку динамічного напряму у картографуванні господарства”. А також у 
ньому можна послідовно реалізувати принципи історизму і географізму. У атласі 
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154 карти, 13 схем і таблиць. Третю частину сюжетів становлять карти, що 
характеризують господарство заходу України у післявоєнний період. 

Працюючи над атласом, автор використав такі методологічні принципи: 
діалектичний, системний, динамічний, просторовий, комплексний і імовірнісний. 
Особливу увагу він приділив легенді кожної карти, яка (легенда) має розкривати назву 
карти, враховувати найголовніші особливості та відношення картографованого 
явища й економіко-географічну теорію розвитку і геопросторової організації цього 
явища. У світлі останнього цінним є картографування міжгалузевих комплексів, 
теорія яких у той час лише почала розвиватися. Слід зазначити, що О. Т. Ващенко 
був одним із фундаторів цієї теорії. Було створено карти машинобудівного, паливно-
енергетичного, хімічного, лісового, агропромислового, курортно-туристського, 
транспортного і комплексу будівельної індустрії. Карти міжгалузевих комплексів 
відображали основні тенденції і напрямки комплексного розвитку господарства. 
На той час це було новим словом у галузі картографічного моделювання. 

В атласі створені загальноекономічні карти трьох територіально-виробничих 
комплексів (Прикарпатського, Закарпатського і Львівсько-Волинського басейну) і 
трьох господарських вузлів (Львівського, Калушсько-Долинського, Берегівського). 

Наукове, методичне і практичне значення атласу важко переоцінити. Атлас є 
важливою науковою основою для прогнозування комплексного розвитку Західного 
регіону. В ньому був послідовно реалізований новий у 60-х роках системний 
підхід до вивчення явищ і процесів на земній поверхні. 

Освітня і науково-організаційна діяльність. Великий внесок зробив 
професор О. Т. Ващенко у розвиток географічної освіти у вищій і середній 
загальноосвітній школі, у популяризацію наукових знань серед населення. 

Головні віхи в організації розвитку вищої географічної освіти. Вчений 
керував: географічним факультетом Львівського університету на найважчому 
етапі – становлення (1945–1951): формування викладацько-наукового складу, 
організація набору студентів, головних структурних підрозділів факультету, 
його кафедр. Це та інше на початковій стадії потребувало багато сили, волі й 
усвідомлення корисності своєї роботи. Тоді почали формуватися молоді кадри 
західноукраїнських фахівців-географів, передусім учителів географії. 

О. Ващенко завідував кафедрою економічної географії від першого дня її 
існування (1945) до своєї смерті (1984). Вже зазначалося, що відділяти біографію 
і діяльність О. Ващенка від життєдіяльності кафедри протягом майже 40 років, 
по суті, неможливо. Під його керівництвом здійснювалися усі види кафедральної 
діяльності: удосконалення навчальних планів економіко-географічної спеціаль-
ності, складання й удосконалення навчальних програм (сам О. Т. Ващенко склав 
програми з “Вступу до економічної географії”, “Основних проблем економічної 
географії”, “Економічної географії України” та ін.); організація лекцій, семінарів 
і практичних занять, навчальних і виробничих практик (він постійно керував 
переддипломною практикою студентів), виданням методичних і навчальних 
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посібників; керівництво науковою роботою кафедри, студентським науковим 
гуртком, аспірантурою (першими аспірантами були В. Луговий, О. Шаблій 
та М. Гонак, згодом – Г. Анісімова, Є. Максимова, С. Писаренко, Л. Коротун, 
Н. Недашківська, М. Білецький, М. Книш, М. Влах, останній М. Мальський). 
Більшість з них своєчасно захистили кандидатські дисертації. О. Ващенко був 
добрим вихователем: він виховував у студентів працьовитість, відданість справі, 
любов до професії географа, патріотизм, повагу до представників інших націй 
тощо. 

Професор О. Т. Ващенко своєю працею сприяв організації і розвитку 
географічної освіти у середній школі. Він виховав велику плеяду вчителів географії, 
часто виступав перед ними на семінарах, серпневих нарадах, географічних 
олімпіадах. 

Протягом багатьох років (1946–1954, 1976–1984) професор О. Т. Ващенко 
керував Львівським відділом Географічного товариства України. Він; органі-
зовував роботу його секцій, у тому числі економічної географії, лекторію, дбав 
про видання “Доповідей і повідомлень”, сам публікував свої стати ті в них, був 
членом всеукраїнської Вченої Ради цього товариства (1970–1984). У 1980 р. 
обраний Почесним членом Географічного товариства СРСР. Учений був одним 
з організаторів наукових конференцій і симпозіумів, що відбувалися у Львові і 
Києві. Він був науковим редактором “Вісника Львівського університету. Серія 
географічна” № 8, 9, 10, членом редколегії міжвідомчого збірника “Економічна 
географія” (м. Київ).

Після смерті професора О. Т. Ващенка його учні і спадкоємці гідно 
продовжують і розвивають наукові ідеї свого учителя. На кафедрі економічної і 
соціальної географії пам’ятають і високо цінять багатогранну жертовну працю 
вченого на благо нашої Батьківщини, її науки і культури.

Академік Максим Паламарчук

Короткий життєпис*1

Паламарчук Максим Мартинович (22.10.1916–26.02.2000) – відомий українсь-
кий економіко-географ, дійсний член НАН України (1973).Заслужений діяч науки 
України (1976).Зробив значний внесок у розроблення теорії територіальної 
організації виробництва і економічної географії України. Він є автором близько 
трьохсот публікацій.

* Друкується за: Шаблій О. І. Академік Максим Паламарчук / О. Шаблій // Новітня українська 
суспільна географія. Хрестоматія / упор. та автор біографічних статей проф. О. Шаблій – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка,2007. – С. 870.



ВИЗНАЧНІ ВІТЧИЗНЯНІ ГЕОГРАФИ632

Народився М. Паламарчук у с. Воробіївка на Хмельниччині. У 1939 р. закінчив 
географічний факультет Київського університету. Викладав (до 1940 р.) у 
Херсонському педуніверситеті. У 1951 р. захистив кандидатську, а у 1959 – док-

торську дисертацію, здобувши вчений ступінь 
доктора економічних наук. У 1973 р. його обрано 
академіком АН УРСР. Працював проректором 
(1954–1956) та завідувачем кафедри економічної 
географії Львівського торгового-економічного 
інституту (1953–1962). Переїхавши до Києва, 
М. Паламарчук займався активною науково-
організаційною діяльністю: керував Радою з 
вивчення продуктивних сил (1967–1969), її під-
розділами, був одним з організаторів Інституту 
географії АН України. Викладав теорію еконо-
мічної географії у вищих навчальних закладах 
Києва (зокрема в Університеті ім. Т. Шевченка) та 
Львова. Підтримував тісний зв’язок із кафедрою 
економічної географії Львівського педунівер-
ситету ім. І. Франка.

Творчий доробок М. М. Паламарчука характеризується такими напрямками.
1. Розроблення теорії промислового комплексо-формування, структурного 

аналізу і розміщення промисловості (“Географія промисловості Української 
РСР” (1967). Паламарчук М. М. вивчав також вплив мінеральних ресурсів на 
формування промислових комплексів України (“Мінеральні ресурси і структура 
районного промислового комплексу” (1972). Разом з Н. П. Процько він дослі-
джував функціональну структуру промислового комплексу, а з К. О. Тащуком – 
територіальну структуру промислового комплексу економічного району(1974).

2. Дослідження теоретичних проблем формування і територіальної 
організації агропромислових комплексів (АПК). Результати багаторічного 
вивчення М. М. Паламарчуком цієї проблеми викладені у колективних монографіях 
“Територіальна організація агропромислових комплексів” (1985) і “Агропро-
мисловий комплекс Української РСР” (1980). За його науковим керівництвом з 
цієї проблеми захищено низку кандидатських і докторських дисертацій.

3. Розроблення концепції виробничо-територіальних та суспільно-
територіальних комплексів, їхня типізація, використання для цього апарату 
математичної логіки і теорії множин(у співавторстві з О. М. Паламарчуком).

4. Створення навчальних посібників і підручників з економічної географії 
України(1970, 1975, 1977) для вищої і загальноосвітньої школи та вчителів(деякі 
перекладені іноземними мовами).

Помер акад. Максим Паламарчук 26 лютого 2000 р. Похований у Києві.

Максим Паламарчук
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Спомини про академіка*1

Мої зустрічі з академіком. Академік Максим Паламарчук – неординарна 
постать в українській суспільній географії. Він типовий представник її економічного 
напрямку, який формувався в історії науки спочатку як статистичний (галузево- 
статистичний), потім – районний і нарешті переріс у районно- (регіонально-) 
комплексний. М. Паламарчук увійшов у науку тоді, коли економічна географія 
вступила саме у цей районно-комплексний період розвитку і був її найбільш 
яскраво вираженим адептом. По суті, у період 60–80-х років XX ст. національна 
географія мала двох таких знакових представників: це акад. Максим Паламарчук 
і проф. Опанас Ващенко.

Обидва – М. Паламарчук і О. Ващенко належали до Львівської школи 
суспільної географії, хоч саме на початку 60-х років М. Паламарчук переїхав 
зі Львова до Києва і працював там добрих сорок років. Він ніколи не поривав 
зв’язків із Львовом та Львівською суспільно-географічною школою, де остаточно 
сформувався як учений-теоретик економічної географії, що трактував нашу 
науку як межову на стику географічної та економічної сфер знання. Тобто він 
був, по суті, продовжувачем і можливо навіть спадкоємцем великих постатей у 
національній економічній географії міжвоєнного періоду – акад. Костянтина 
Воблого та проф. Валентина Садовського водночас. Обидва вони вийшли з 
економічної науки, мали добру вищу економічну освіту. Але доля склалася так, 
що В. Садовський (двічі міністр в урядах УНР) змушений був емігрувати спочатку 
у Польщу (1922–1926 рр. жив у Львові), а потім – Чехо-Словаччину. Після війни 
він був репресований і його економіко-географічні праці стали недоступними для 
учених-географів в Україні (думаю, що М. Паламарчук теж про них не знав)1.2.

Тому вийшло так, що зусиллями київських географів і особливо самого 
М. Паламарчука, інша знакова фігура – К. Воблий був канонізований на фундатора 
української економічної географії. 

Насправді, не заперечуючи наукового доробку акад. К. Воблого, ми змушені 
визнати, що основоположником національної економічної географії як науки 
слід вважати В. Садовського, який, починаючи з 1919 р., написав і видав ряд 
фундаментальних праць з теорії економічної географії (об’єкт науки, її місце у 

* Публікується вперше.
1 Коли у 1996 році я підготував до “Українського географічного журналу” статтю під назвою 

“Валентин Садовський як український економіко-географ”, редакція доручила М. М. Паламарчуку 
дати на неї внутрішню рецензію. Він починає її словами: “Принциповим є питання, чи доцільно 
публікувати представлену статтю. Зваживши всі обставини, моя відповідь однозначна – треба 
опублікувати. Це тим більше треба зробити, бо ім’я професора Валентина Садовського невідоме 
сьогоднішньому поколінню економістів і географів”. Як бачимо, поза “залишковий” острах 
академік М. Паламарчук все-таки дав добро на цю першу публікацію про економіко-географічний 
доробок незнаного в Україні професора В. Садовського.
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системі наук, теорія економічного районування, географічні аспекти розвитку 
економіки України і світового господарства). Наскільки нам відомо, у К. Воблого, 
по суті, теоретичних праць у галузі економічної географії немає. Але на цю тему 
поговоримо іншим разом.

Померли К. Воблий та В. Садовський в один 1947-й рік у Києві. Лише К. Воблий 
був похоронений з почестями, як це належало академіку, а В. Садовського – зека 
Лук’янівської тюрми, закопали у безіменній могилі на Лук’янівському кладовищі. 
Подібна доля спіткала дещо раніше багатьох з подвижників української географії – 
її фундатора С. Рудницького (1937 р.), Г. Величка (1932), Ф. Матвієнка-Гарнагу 
(1937), І. Шимоновича (1939) та ін. Тіло науки було безпощадно розрубано 
большевицькою сокирою. Тридцятими роками XX ст. і воєнним періодом 
закінчилася ціла епоха становлення української економічної географії. Зі смертю 
К. Воблого майже остаточно припинив своє існування галузево-статистичний 
підхід (і період розвитку економічної географії); зі смертю В. Садовського у 
1947 р. завершив своє існування районний підхід. На заміну прийшов районно- 
комплексний.

Саме у 1947 р. у Москві вийшла праця університетського географа-економіста 
Ніколая Колосовського “Производственно-териториальные сочетание (комплекс) 
в советской экономической географии”, якою було покладено теоретичні 
підвалини великого наукового напрямку – районно- комплексного. А поскільки 
українська географія в СРСР йшла у фарватері російської з яскраво вираженим 
москвоцентризмом, то відносно молоді її адепти – М. Паламарчук та О. Ващенко 
твердо стали на цей районно-комплексний шлях. Вони водночас підготовили 
докторські дисертації. Лише М. Паламарчук захистив у 1959 р., а О. Ващенко – 
аж у 1971 р.

У трикутнику Львів–Київ–Москва. Коли я закінчував п’ятий курс (1959 р.) 
і паралельно вже працював на кафедрі економічної географії Львівського 
університету старшим лаборантом, проф. М. Паламарчук був у нас головою 
ДЕК (тоді він очолював подібну кафедру у Львівському торгово-економічному 
інституті). Після захисту дипломної роботи він запрошував мене до себе на 
кафедру, за що я подякував, але відмовився, бо вже мав місце праці на рідній 
кафедрі, яку очолював О. Ващенко. Акад. М. Паламарчук вручав мені диплом про 
вищу географічну освіту і, як кажуть, давав путівку у життя. Буквально наступного 
року він перебрався до Києва у Раду з вивчення продуктивних сил.

Але, коли О. Ващенко мав захищати докторську дисертацію на Раді 
Московського університету (десь у 1960–1961 рр.), М. Паламарчук разом з 
львівський професором, геоморфологом Петром Цисем був його офіційним 
опонентом. Та захист не відбувся, бо О. Ващенко відмовився перед його початком. 
Є дві версії такого рішучого “відступу” здобувана наукового ступеня.

Перший (розповідь самого Ващенка). Коли О. Ващенко повернувся з Москви 
до Львова, він розказував наступне (я чув це особисто). Причина зняття дисертації 
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із захисту самим здобувачем полягала у тому, що він підготовив дисертацію про 
весь Західний (Львівський) економічний район. А напередодні вийшла постанова 
ЦК КПРС про ліквідацію цього економічного адміністративного району (тоді 
існували так звані раднаргоспи великих адміністративних районів) і створення 
на його базі двох районів власне Львівського та Івано-Франківського. “Щоб не 
йти у розріз з рішенням партії”, О. Ващенко, який був принаймні про людське 
око законопослушним (рішення партії – це закон для члена КПСС!), зняв 
дисертацію із захисту. Вже багато років пізніше голова Вченої ради Московського 
університету проф. Юліан Саушкін (він, до речі, був і консультантом “невдалої” 
докторської дисертації О. Ващенка) у розмові зі мною щиро дивувався і не міг 
ніяк зрозуміти, чому той не хотів захищати. Тим паче, як сказав Ю. Саушкін, рада 
була прихильною до О. Ващенка, та й дисертація повністю відповідала вимогам, 
що ставилися тоді до творів такого типу.

Друга версія, хоч трохи дивна з погляду здорового глузду, але як версія 
має право на існування. Розказували, що опоненти О. Ващенка, тобто П. Цись 
і М. Паламарчук не подали вчасно своїх рецензій до Вченої ради МДУ, де мав 
відбутися захист. Не дали вони своїх зауважень і самому О. Ващенкові, хоч усі 
троє їхали зі Львова до Москви в одному вагоні. Ба більше. Говорять, що у рецензії 
П. Цися було написано наступне: мовляв, розділ про природні умови і ресурси 
Західного реґіону написаний не найкраще. Тому, якщо опонент економіко-географ, 
тобто М. Паламарчук, підтримає О. Ващенка, то і П. Цись не проти. А у рецензії 
М. Паламарчука все було навпаки: економіко-географічні розділи роботи не дуже-
то й сильні, але якщо фізико-географ (П. Цись) не заперечує, то й М. Паламарчук не 
має нічого проти присвоєння О. Ващенку наукового ступеня доктора наук. З цими 
відгуками О. Ващенко ознайомився нібито перед самим захистом і ... відмовився 
від нього.

Чи було саме так, нині важко відповісти ствердно або щось заперечити. Але 
якщо справді було саме так, то все це виглядає досить непривабливо. Отже, це була 
справжнісінька змова, яких не бракувало у тоталітарні часи. Чи бачили обидва 
опоненти в особі О. Ващенка свого конкурента? Знову ж таки – це ворожіння на 
кофейній гущі. Чи була якась третя особа, яка мала вплив на обох опонентів (дехто 
натякав, показуючи недвозначно пальцем на доцента Григорія (Герша) Зільбера, 
який ніби-то хотів стати завідувачем кафедри, очолюваної О. Ващенка). На мою 
думку, ще на П. Цися і його дружину він (Г. Зільбер) як колишній смершовець1, 
міг мати деякий вплив. Але на М. Паламарчука, який вже однією ногою стояв у 
Києві ледве чи.

Як би там не було, а у Львові на М. Паламарчука і О. Ващенка дивилися як на 
свого роду конкурентів. Щось у тому таки було. Наприклад, вони ніколи не мали 

1 СМЕРШ совєтська польова жандармерія у роки II світової війни (абревіатура із виразу “смерть 
шпионам”).
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спільних доповідей, статей чи монографій, хоч працювали в одному районно-
комплексному напрямку.

Це, правда, не заваджало нам молодим випускникам кафедри економічної 
географії Львівського університету контактувати з акад. М. Паламарчуком.

По-перше, у Києві “під рукою” М. Паламарчука опинилися до десятка 
випускників нашої кафедри, які осіли у Раді з вивчення продуктивних сил 
(РВПС) та у столичному університеті. Це Раїса Язиніна, Роман Іванух, Микола 
Пістун, Валентина Нагірна, Степан Іщук, Людмила Тарангул, Іван Пушкар та 
ін. Побував там більше десяти років проф. Федір Заставний; працював під егідою 
М. Паламарчука теперішній декан географічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка 
галичанин Ярослав Олійник. З часом до Львова повернувся Ф. Заставний, до 
Тернополя – І. Пушкар та ін. Коли я приїжджав до Києва і заходив у РВПС до 
Ф. Заставного чи інших львів’ян, то часто зустрічав і М. Паламарчука, мав з ним 
ділові розмови.

По-друге, акад. М. Паламарчук був науковим керівником чи консультантом 
багатьох львів’ян, нерідко й опонентом на захисті кандидатських і докторських 
дисертацій. Крім О. Ващенка він опонував також на захисті моєї докторської 
дисертації (у Ленінграді), захисті кандидатської дисертації мого підопічного 
Михайла Білика (який захищався аж у Мінську), керував кандидатськими 
дисертаціями Я. Олійника, І. Пушкаря, Р. Язиніної, Л. Тарангул, С. Іщука.

По-третє, я постійно мав з шановним академіком ділові наукові стосунки. До 
речі, не пам’ятаю, щоб мій шеф проф. О. Ващенко проявляв якісь ознаки ревнощів. 
Зокрема, я рецензував наукові праці М. Паламарчука, в т. ч. колективні, писав 
рецензію на його підручник з географії України; мав з ним дві спільні наукові 
публікації (1980, 1981); він виступав моїм опонентом на захисті докторської 
дисертації тоді, коли дехто відвернувся від мене, щоб зберегти свою репутацію 
“чесного комуніста”; був я опонентом на захисті кандидатських дисертацій 
вихованців М. Паламарчука. Одним словом, за сорок років було зроблено багато 
спільного і доброго, що хоч на крок просунуло вперед рідну науку. А його 
особистий внесок у науку нехай об’єктивно розкриють солідні монографії, що 
будуть написані одним (кількома) з його учнів. Тут я розкажу про мої зустрічі з 
М. Паламарчуком, деякі суб’єктивні враження від цих зустрічей, розмов, а часом 
і суперечок із цією великою людиною.

Мій офіційний опонент. Йдеться про опонування М. Паламарчуком на 
захисті моєї докторської дисертації у Ленінграді у грудні 1978 р. (гай-гай! 
Незабаром мине 30 років!).

Тема дисертації була тоді порівняно новою і свіжою: “Міжгалузеві 
територіальні комплекси: проблеми теорії і методики дослідження”. В 
економічній географії у 60–70-х XX ст. роках панував енерговиробничий 
підхід проф. М. Колосовського, з допомогою якого досліджували компонентну 
структуру територіально-виробничих комплексів. Галузевий підхід до вивчення 
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цієї структури був тоді ґрунтовно “засуджений”. Бо галузь – категорія швидше 
національно-господарська, ніж регіональна. Як би там не було, але міжгалузевий 
підхід, який віддалено нагадував енерговиробничоцикловий і схоплював галузеву 
специфіку та ще й міжгалузеві зв’язки, уникав недоліків кожного з вищеназваних 
методів (наприклад, метод ЕВЦ погано спрацьовував або й зовсім не міг 
застосовуватися на локальному чи загальнодержавному рівнях).

М. Паламарчук не був прихильником вчення М. Колосовського, особливо у 
тій частині, що стосувалася методу ЕВЦ. Водночас він всеціло працював в теорії 
і методології ТВК і зокрема окремого їх виду агропромислових регіональних 
комплексів. Своєю чергою, АПК були одним із поширених в Україні видів 
міжгалузевих комплексів спеціалізованих та інтегральних, локальних і регіо-
нальних. Очевидно, все це сприяло тому, що учений погодився стати моїм 
опонентом. Це було для мене великою честю і водночас підтримкою.

Підтримкою тому, що навколо мене і мого захисту, як і під час захисту 
кандидатської дисертації, згущалися хмари. В умовах совєтської тоталітарної 
системи національно свідомим українцям (до того ж безпартійним) до яких я 
належав (і це було відомо усім, хто хоч раз зустрічався зі мною і мав бесіди з 
актуальних чи історичних проблем), пробитися через каґебистські перепони було 
нелегко. Від таких сахалися як чорт від ладану. Недарма проф. Ф. Заставний з цієї 
(чи може іншої – цього він не пояснив) причини відмовився стати опонентом на 
моєму захисті. Хоч, як стверджує проф. Микола Пістун, деяку “виховну” роботу з 
акад. М. Паламарчуком він таки провів. І той погодився.

Та не все так гладко і просто. Мій захист був призначений на 21 грудня 1978 р. 
на Спеціалізованій раді з економічної і соціальної географії Ленінградського 
університету. Але два дні перед тим у Києві мав захищати кандидатську дисертацію 
син М. Паламарчука Олександр. Зрозуміло, що академік не міг покинути свого 
сина (та й сам був Головою спеціалізованої Ради по місцю захисту Олександра). 
Тому довелося перенести мій захист на тиждень пізніше, про що було письмово 
повідомлено усім членам Ради. І тут я запанікував. 

Наближався Новий, 1979-й рік. Чи приїде (прилетить) академік до Ленінграда 
(квитків у такі пікові дні, як правило, не було). До того настали люті морози. 
Виходили з ладу теплостанції, тріскали водогінні (носії тепла) труби, зупинялися 
поїзди і відмінялися рейси літаків. А спізнення транспорту було повсюдним. 
У разі неявки опонента захист треба було знову переносити (це тому, що один 
з трьох опонентів – проф. Антін Колотієвський з Риги у цей час перебував 
в Угорщині і його було “на ходу” замінено проф. Олегом Літовкою). Друга 
заміна не дозволялася. Моєму щастю не було меж, коли, незважаючи ні на що, 
М. Паламарчук все-таки прилетів до Ленінграду.

Господарі влаштували його в один з найкращих тоді готелів “Асторія”, що у 
центрі міста. І на диво (випадково!) у той самий покій, у якому поквитався із своїм 
життям російський поет Сєрґєй Єсєнін. Кажуть, що й на те саме ліжко, де Єсєнін 
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перерізав собі вени. Чи знав це М. Паламарчук? Не відомо. Та коли виявилося, що 
номер не опалюється і прийдеться спати у кожусі (сказано ж, що теплопостачання 
через аварії не функціонувало). Настрій у академіка впав нижче нуля. Ще гірше 
було наступного ранку. Через холод, знервованість в останні дні його прихопив 
радикуліт. З горем наполовину він все-таки встав і зморений нестерпним болем 
приїхав на вул. Смольного, 3, де відбувся захист моєї дисертації.

Сам захист докторської дисертації навіть у Ленінградському університеті 
був нерядовою подією. Хоч мене там вже знали з т. зв. попереднього захисту. 
Членами ради були такі світила совєтської науки як відомий історик, дисидент, 
який пройшов сталінський ГУЛАГ і найменше цікавився економічною геогра-
фією, Лев Гумільов (син Г. Ахматової), проф. Олег Константінов – такий собі 
портрет св. Миколая (біла пишна короткострижена борода; ніколи не сідав до 
спільної трапези, а виймав бутерброди і паралельно чи окремо від застольників 
жував їх; він відомий ще з кінця 20-х років XX ст. як представник “лівізни” в 
економічній географії); далі Дар’їнскій – знавець педагогіки і методики вищої 
і середньої школи; нарешті, голова ради, мій промотор, загалом добра і щира 
людина проф. Сергій Лавров та ін.

Проте присутність на захисті докторської дисертації академіка М. Паламарчука 
з України якось підносило урочистість дійства. Особливо, коли М. Паламарчук 
виступив у ролі першого опонента (двома іншими були вже згаданий 
проф. О. Літовка і проф. Ніколай Аґафонов). Рецензії на дисертацію він не читав 
(тоді це дозволялося), а виступив, по суті, з доповіддю, яка мала пряме відношення 
до теми дисертації. Це про стан дослідження ТВК в Україні (тут знайшлося місце і 
для мене). Закінчив свою “рецензію”, яка була вислухана членами ради з великою 
увагою і зацікавленням, таким реченням: “незабаром у Києві в Інституті географії 
(точніше – відділенні географії) буде створено формалізовану теорію ТВК” 
(якраз його син Олександр напередодні і захистив кандидатську дисертацію з 
цієї проблеми). Що це таке, більшість у залі не розуміла (все-таки люди старшого 
покоління, які до нових віянь вже не могли пристосуватися). Та й не було нагальної 
потреби напружуватися: вже йшла відповідь дисертанта на слушні зауваження 
опонента; вже виступали другий і третій опоненти. Захист пройшов успішно і 
роль академіка М. Паламарчука була тут знаковою.

Ніколи не забуду один епізод вже кілька годин після захисту. Звичайно, 
після успішного захисту усі ідуть у ресторан (правда, був у мене в тому ж таки 
Ленінграді випадок, коли після неуспішного захисту, докторської дисертації, де 
я виступав опонентом, усі члени ради повалили у ресторан. Тут першим тостом 
було: “Ну, Володя (це ім’я дисертанта), извини! За твоє здоровье!”). 

Так от. Отой незабутній епізод був вже після мого захисту у 1978 р. Після 
дружньої вечері у ресторані “Асторія”, коли ми йшли втрьох М. Паламарчук, я і моя 
дружина (пам’ятаю, що надворі стояв справді лютий мороз – десь мінус 25–30°) 
М. Паламарчук раптом схопив мою дружину за руку, зупинив і попросив негайно 
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розтерти побілілого її носа, який, як виявилося, вже піддався впливу низьких 
температур. Ще хвилю, і було б непереливки. Я не раз розказував цей випадок у 
компаніях, на що жартівники резюмували: академік мовляв, надовго зберіг звичку 
задивлятися на красивих жінок. І у цьому випадку він встиг придивитися до змін 
на обличчі вашої дружини. Я не мав аргументів, щоб заперечити цьому.

Як ми “відкривали” і “закривали” закони. Проблема законів науки була 
і залишається кардинальною в ггій. Такою вона є і в суспільній географії. Хоч 
поважних публікацій з цієї ггроблеми напрочуд мало.

У чому, власне, суть проблеми? Передусім у тому, що категорія закоггу 
(закономірності) відноситься до фундаментальних осггов науки. По суті, це її 
теоретичне ядро, головггий зміст. Саме у сферу змісту входять поняття і категорії 
ггауки (поняттєво-категоріальний апарат), її принципи, наукові проблеми, ідеї, 
теорії і концепції, а також закони. 

На початковому етапі дослідження проблема впирається у три, здавалось би 
прості речі. Передовсім – це проблема існування законів суспільної географії. 
У фізиці чи хімії (природничих науках) такої проблеми нема. Закони Ома чи 
взаємного притягання тіл (гравітації) формуються досить просто і перевіряються 
експериментально. 

Інша справа у суспільних науках. Чи має, наприклад, економічна геоірафія 
свої закони? Чи може вона використовує закони економічної науки? Ці непрості 
питання виникають на самому початку дослідження; треба, далі, визначити, що 
розуміти під законом і закони якого об’єкта (предмета) науки вивчаються. У 
першому і другому випадках відповідь на питання дає філософія. У третьому – 
сама конкретна наука визначає свій об’єкт дослідження як метатеоретичну 
проблему.

Пам’ятаю як, готуючись до загальноуніверситетської конференції навесні 
1959 р., я – тоді ще студент V курсу – кавалерійським наскоком хотів охаракте-
ризувати закони “розміщення соціалістичного виробництва”. Виявилося, що у 
філософських словниках нема навіть поняття закону, а у Лєнінових “Філософскіх 
тетрадях” закон визначається як “существенное отношеніє”, “нєобходімая 
прічінно-елєдетвєнная связь” і “закон і сущность явленія однородниє, однопоряд-
ковиє” (цитую по пам’яті). Була, правда, книга Я. Фейгіна “Принципы размещения 
производства при капитализме и социализме”. І це, здасться, все.

Вже пізніше, десь у 60-х роках XX ст. свердловчанин (нині м. Єкатеринбург на 
Уралі) Кірін опублікував книгу “Закономерности размещения социалистического 
производства”, у якій “виявив” до двох десятків цих самих “закономерностей”. При 
цьому все це було зроблено так авантюристично і бездоказово, що проф. Юліан 
Саушкін з Москви одного разу висловився так: “пора уже не открывать, а закрывать 
законы”.

У 70-их роках XX ст. в СРСР були дві вартих уваги спроби пізнати закони 
нашої науки загалом. Це праці естонської вченої із Тартуського університету, 
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професора Селми Ниммик і двох петербуржців – професорів Сергія Лаврова та 
Ніколая Агафонова.

С. Ниммік вважала, що закони географії – це закони географічних відносин і 
структур. І головним є закон просторового системоформуванпя. А допоміжними – 
закон територіального зосередження і територіальної диференціації. Своєю 
чергою, С. Лавров та Н. Агафонов писали про закони територіальної концентрації 
і комплексоформування.

Так сталося, що в Україні ця проблема довгий час була поза увагою учених. 
Хоч треба віддати шану проф. В. Садовському, який ще з 1935 р., пишучи 
про поняття району, постулював “закономірний зв’язок господарських явищ у 
ньому” (було геніально схоплено те, що пізніше назвали “закономірністю комп-
лексності”).

Саме у 1968 р. М. Паламарчук розглянув закономірність комплексності у 
контексті теорії територіально-виробничих комплексів, як “об’єктивну основу” 
формування ТВК. Це зроблено у статті “Современное состояние учения о произво-
дственно-территориальных комплексах и задачи его дальнейшего развития”. Тут 
він дав досить розгорнуте визначення цієї закономірності. Правда, не бездоганне 
хоч би тому, що було воно досить довгим. Не будемо тут приводити його.

Молодий адепт “комуністичної економічної географії” доцент Львівського 
університету Михайло Гонак відчув свій інтелектуальний потенціал і об’явив 
тоді (1975 р.) про відкриття (!) ним “закону єдності територіальної і галузевої 
структури виробництва”, що спочатку виглядало як трагікомедія, а після 1980 р. 
зроблено з ним злий жарт1.

1 Я був свідком як у 1975 р. на звітній науковій конференції географічного факультету М. Гонак 
проартикулював, що він відкрив закон. Тоді проф. К. Геренчук кинув репліку: “Ви були б скромніші. 
Може насправді ви охарактеризували якусь особливість розміщення виробництва чи щось у цьому 
роді?”. Після мертвої паузи М. Гонак вже на підвищених тонах викрикнув: “що тільки ви можете 
відкривати закони і більше ніхто!?”. Тоді старий професор згорнув папери, що лежали перед 
ним, і кулею вилетів з аудиторії. Все виглядало як у театрі абсурду, трагікомічно.Настав 1980 р. у 
Фрунзе відбувався VII черговий з’їзд Географічного товариства СРСР. На якійсь перерві стоїмо ми з 
Маркіяном Мальським поміж тополь і чинар на окраїні центральної площі міста. А на розпаленому 
сонцем асфальті цього пляцу М. Гонак, жестикулюючи, щось розтовкмачує проф. Н. Агафонову. 
Той прожогом кидається до нас і теж несамовитим, навіть лютим голосом: “Уберите этого дурака! 
Он говорит: вы открыли законы и я открыл закон”. Ми вже не розпитували, бо знали про що 
йдеться. Той же Н. Агафонов дав негативний відгук на представлену у Ленінграді докторську 
дисертацію М. Гонака, де фігурував отой злощасний закон. Треба віддати належне М. Гонаку. 
Він не скорився і подав дисертацію у Московський університет. Тут теж не прийняли роботу – 
точніше рекомендували дещо доопрацювати. Зокрема, він стверджував, у руслі свого “закону”, що 
формування галузевої і територіальної структури відбувається синхронно. А покійний завідувач 
кафедри економічної і соціальної географії соціалістичних країн І. Маєргойз ще раніше писав, що 
формування територіальної структури відстає у часі від формування територіальної. М. Гонак не 
хотів доробляти дисертацію у дусі Маєргойза. Таким чином “закон М. Гонака” повис у повітрі. 
Незабаром про нього забули. 
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У цих бурхливих 70-80-х роках і я зробив скромну спробу обґрунтувати 
т. зв. “закон територіальної інтеграції виробництва” у публікації “Об законе 
териториальной интеграции труда” (Пермь, 1985 р.). До цього про територіальну 
(саме територіальну, а не виробничу) інтеграцію не писав ніхто. Правда, писано 
про один з її яскравих проявів – урбаністичну та промислову агломерацію. Цей 
реальний факт, а також існування у нашій науці здавалось би загальноприйнятого 
закону “територіального поділу праці” наштовхувало мене на думку про “закон 
територіальної інтеграції праці”. А приклади для підтвердження швидко 
знайшлися. Раз існують цілісні системи (комплекси) – територіально-виробничі, 
територіально-економічні, національні, ті ж самі агломерації і т. д., раз існують 
різного виду зв’язки всередині кожного з них і між ними, то в основі цього, 
очевидно, лежить певне фундаментальне причинно-наслідкове відношення, тобто 
закон. Залишається лише знайти для нього термін і дати означення.

Назва знайшлася швидко, за аналогією: у протилежності до закону терито-
ріального поділу праці обґрунтовувалося існування територіальної інтеграції 
праці. Просто і ясно (принаймні мені тоді так здавалося). Я ще не усвідомлював, 
що тут є принаймні дві проблеми, які звужують таку термінологічну постановку. 
По-перше, “праця” як категорія є основоположною у марксистській політекономії 
та соціальній філософії: “трудова” теорія вартості, “праця створила людину” та ін. 
По-друге, і поділ праці і її об’єднання (інтеграція) найповніше себе проявляють в 
індустріальному суспільстві. А як бути з постіндустріальним чи інформаційним 
суспільством. А вони – ці суспільства, особливо постіндустріальне вже стукали 
у двері. Як би там не було, кількість “відкритих” в економічній географії законів 
зростала. Тоді у мене виникла ідея систематизувати їх. Як саме? З одного боку 
треба було знайти одноиорядкові закони, а з другого – укласти їх ієрархію за 
принципом охоплення їх дією явищ і процесів.

Тому у 1979 р. я вже мав таку систему. Звичайно, на чолі цієї системи стояв 
т. зв. основний закон суспільно-економічної формації. Він найкраще проявлявся 
у “законі неухильного підвищення продуктивності суспільної праці”. А вона, 
своєю чергою, виявлялася через поділ праці та її інтеграцію. Схоплюєте? Цілком 
економічна і соціально-економічна постановка питання. Де ж тут економічна 
географія?

А економічна географія появляється на наступному етапі “декомпозиції” 
системи законів. Наприклад, закон поділу праці найкраще проявляється 
через галузевий і територіальний поділ. А закон інтеграції – через галузево-
компонентну та територіальну інтеграції. Отже на цьому рівні включається 
територія, географічний простір. З цього моменту починається економічно-
географічні закони. І вони діють вже в умовах конкретних територій держав, 
регіонів, локальних просторів, їх типів.

Далі – більше: територіальний поділ праці (закон!) найкраще проявляється 
через спеціалізацію території (це вже названо закономірністю територіальної 
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спеціалізації), а територіальна інтеграція – через територіальну комплексність 
(закономірність територіальної комплексності).

Таким чином, усе різноманіття законів і закономірностей було зведено у чітку 
систему – двох законів і двох відповідних їм закономірностей. Все решта – це 
модифікація, форми прояву територіальних процесів чи їх наслідків.

Тоді у 1970 р. я написав розширену статтю про систему законів в економічній 
геоірафії і подав у міжвідомчий збірник “Экономическая география” у Київському 
університеті, який редагував проф. М. Пістун і членом редколегії якого я був. 
Згідно з правилами стаття повинна рецензуватися. Редактор дав її на рецензію 
акад. М. Паламарчуку. Отже, мені пощастило.

При зустрічі зі мною академік висловлював загальне схвалення статті і 
запропонував написати “колективну статтю, щоб мати спільну позицію українських 
учених у цій важливій проблемі”. Я не заперечував, бо думав, що в основу цієї 
“колективної” статті буде покладено мою розробку. Моєму здивуванню не було 
меж, коли я побачив у 29-му номері “Экономической географии” (1980) цілком 
іншу статтю під назвою “Об экономико-географических законах” у співавторстві з 
М. Паламарчуком і М. Пістуном. Ця стаття дуже відрізнялася від моєї. Хоч би тому, 
що зникла систематизація, субординація і координація законів і закономірностей. 
Водночас зник “важкий дах” у цій системі політекономічних законів, що було 
доброю ознакою. Вносити якісь зміни було вже запізно. Поїзд відійшов.

Щоб не пропадала намарне проблемна інтелектуальна праця, я вирішив 
все-таки опублікувати вищеназвану статтю. Якраз трапилася нагода. Саме у ці 
роки проф. О. Ващенко формував монографію “Моделирование териториально-
нроизводственных комплексов (методология, теория, метод)”. Тут і було 
опубліковано мою статтю “Модель законов териториальной организации 
производства” (1981). Здавалось би проблема вичерпана принаймні на десять 
років. Можна було і заспокоїтися.

Проте мене постійно мучили сумніви. Щось у моїй “системі законів” не 
грає. Особливо відчував невдоволення, коли я викладав на V курсі географічного 
факультету спецдисцигіліну “Основні проблеми суспільної географії”, де є тема 
“Проблема законів і закономірностей” нашої науки. І мене осінила думка, що 
треба шукати не так систему законів, як типи законів та закономірностей.

Аналіз старих і нових загальнонаукових підходів, а також “зрізів” предмета 
дослідження суспільної географії – геопросторової організації суспільства – 
дозволило мені виділити чотири типи законів суспільної географії: генетичні, 
структури, відповідності і функціональні. Вони досить повно описані у моїх 
книгах: монографії “Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії” 
(2001) та у підручнику “Основи загальної суспільної географії” (2004 р.).

На жаль, ніхто не відгукнувся ні позитивно, ні негативно про ці типи законів. 
Академік М. Паламарчук помер у 2000 р., а інші взялися тоді за проблеми географії 
України, бо це була вимога часу. Надіюся, що синусоїда наукових проблем 
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незабаром виведе нас на проблему законів і закономірностей геопросторової 
організації, але вже постіндустріального та інформаційного суспільства. Тоді наш 
досвід студій законів і закономірностей геопросторової організації індустріального 
суспільства та існуючі наробки стануть у пригоді наступним дослідникам.

“Поющий академик”. Десь під кінець вересня 1980 р. у Фрунзе (тепер 
Бішкек) – столиці Киргизії відбувався VII з’їзд Географічного товариства СРСР. 
Була там і Львівська делегація (К. Геренчук, Г. Міллер, М. Гонак, М. Мальський 
та ін.), в т. ч. і я як активний дійсний член Географічного товариства України. 
Звичайно, такі заходи мають обширну наукову і культурну програму: симпозіуми, 
секції, комісії, стендові доповіді, польові тематичні екскурсії, виїзди у сусідні 
республіки, зокрема в Узбекистан, Казахстан і Таджикистан, виїзди на природу 
з бурхливими застіллями. З’їзд у Фрунзе мав загальний напрямок – географія та 
аридні території.

Про розвал Союзу PCP тоді ніхто ще не думав (крім, може, українських 
“буржуазних” націоналістів). Всюди демонстрували “досягнення” науки, 
культури і економіки “братніх” республік Середньої Азії. У даному випадку 
Киргизії. Вже на відкритті з’їзду в театрі опери і балету після усіх урочистостей 
з першим секретарем ЦК КП Киргизії, Головою її Ради міністрів і т. д. і т. п. 
був великий концерт найкращими артистичними силами республіки. Були тут 
ансамблі киргизьких народних інструментів, танців, пісень. Одним словом, 
найкращі сили. А що республіка “інтернаціональна” (так писалося про кожну 
з 15 “союзних” республік), то було виконано одну українську пісню. Це був 
знаменитий солоспів А. Кос-Анатольського “Солов’їний романс”. Виконувала 
заслужена артистка Киргизії Цвігун (імені не пам’ятаю). Бачимо, що і прізвище 
українське. Колоратурне сопрано артистки зачарувало усіх без винятку слухачів. 
Пісня справді чудова і виконання перфектне. Ми – українські делегати були горді 
з цього. 

Хоч засмучувалися тим, що поруч у Чуйській долині живуть сотні тисяч 
українців, які заселили ці напівпустелі ще із кінця XIX ст., і не мають жодної 
ніколи, газети, радіо- чи телепередачі і помалу, а то й зовсім русифікуються 
(у цьому ми зайвий раз переконалися, коли побували у гостях в одній родині на 
окраїні Фрунзе, де ознакою українства залишилися лише рушники і … з сиром 
пироги). Тому хотілося показати оточуючим не лише українську географічну 
науку, що успішно зробили члени нашої делегації своїми доповідями, але й нашу 
самобутню, світової слави українську культуру, зокрема пісню.

Нагода незабаром трапилася. Центральною фігурою став акад. М. Паламарчук. 
До культурної програми з’їзду входило відвідання гірського геоірафічного 
стаціонару Ала-Арча на південь від Фрунзе. Стаціонар як стаціонар. Але тут було 
організовано справді грандіозний прийом з усіма йому властивими атрибутами: 
наїдками – м’ясними і фруктовими, і, звичайно, наливками – винами і коньяками 
(окрім пива, яке є суто європейським напоєм: у Центральній Азії, та й загалом 
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східніше Волги його не вміють виробляти і пити). От тут-то поза усяким таїнством 
колективного застілля можна було усвідомити (якщо кількість випитого алкоголю 
це дозволяла), що Україна, українська культура там, де присутні (а не лише 
постійно живуть!) українці.

Тут хочу зробити неліричний відступ, взявши за мотто “Україна там, де 
українці”. Ми звикли, що Україна – це географічна область (край) південно-східної 
Європи (С. Рудницький), що це національна територія українського народу, 
яка охоплює також такі етнічні землі як Підляшшя, Холмщина, Берестейщина і 
Лемківщина, Кубань та північна Слобожанщина. Що Україна – це нарешті держава 
на політичній карті Європи з її кордонами та державною територією. Як бачимо, 
в усіх трьох випадках (а це трьохвимірність категорії “Україна”) присутній дуже 
важливий географічний чинник – земля, територія, яка прямо чи опосередковано 
співвідноситься з українським народом, нацією. Все це правильно.

Але у наш час глобалізації, глобальних інформаційних комунікацій (Internet!) 
і глобального розселення українців – від Антарктиди до Арктики можна говорити 
про світовий український соціум. Якщо хочете, тепер справді, без жартів існує 
“Глобус України”. Україна там, де українці. “Український глобус” настільки є 
реальним, наскільки у світі:

а) українці відчувають свою національну ідентичність (навіть при різному 
громадянстві);

б) українці генетично та інформаційно пов’язані із своєю історичною 
Батьківщиною, особливо державою Україна;

в) функціонують глобальні українські громадські, інформаційні, культурні і 
навіть економічні чинники;

г) держава Україна є суб’єктом (не об’єктом!) глобалізаційних процесів. 
Виділити з цих чотирьох аспектів щось найголовніше не посмію. Усі важливі!

Але повернемося до 1980-го року. Киргизія – Фрунзе – Ала-Арча географічний 
стаціонар. Зібрався географічний цвіт СРСР. Серед нього квітка – українська 
делегація. В ній пелюстка – акад. М. Паламарчук.

Напевно жоден народ не такий співучий як українці. І це було ненавмисно 
продемонстровано у променях призахідного сонця у горах Центральної Азії. Вже 
після якоїсь там другої-третьої чарки лірично-поетична душа українця заспівала 
устами академіка М. Паламарчука. Йому помагали проф. Микола Пістун і я. Без 
попередньої домовленості, без репетиції вийшло злагоджене, барвисте і дзвінке 
тріо. На початку усі змовкли, затаїли подих. А що українська пісня відома 
багатьом, то через хвилину-дві вже, здавалося, співало усе Ала-Тау. Ну, співав би 
якийсь молодий асистент чи доцент, навіть професор. А то вивірено і динамічно 
мелодію вів сам академік. На початку було якось незвично і не зрозуміло. Якось 
навіть підозріло. Бо ми не співали жодної (жодної!) совєтської чи російської пісні. 
Лише українські. Майже усі народні. Хто не знає світової перлини “Розпрягайте 
хлопці коні” чи “Ти ж мене підманула”? Але поза тими “загальнонародними” 
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пішли “Знов зозулі голос чути в лісі”, яка вже стала народною, “Терен цвіте”, “Із 
сиром пироги” та багато інших – про Дніпро і Київ, Карпати і Дунай, про дівчину 
і козака, вербу і калину. Пісні з іншого світу, з іншої культури, іншої цивілізації. 
Думаю, до цього часу звучить у горах відлуння наших пісень. Луна докотилася до 
Бішкека, де проживають тисячі українців, які, хочеться у це вірити, за прикладом 
своїх братів у отчому краї не були пасивними у Тюльпановій революції у Киргизії 
навесні 2005 р.

Непорозуміння. Ні це не були ворожі чи недружелюбні відносини між мною 
і акад. М. Паламарчуком. Але при “бажаному” їх розвитку могло до цього дійти. 
Учений чи то мав у генах, чи то у нього було складне життя у тоталітарній системі 
(розказують, що його батько був репресований), – все це часом доводило його і 
навколишніх людей (співробітників, знайомих тощо), здавалось би у безневинних 
ситуаціях, до стану психозу. Добре, що знаходився хтось, що знав академіка і міг 
перевести усе на жарт або потрактувати усе в іронічному тоні.

Пригадується два випадки: захист кандидатської дисертації чернівецькою 
аспіранткою Ларисою Мармуль і докторської дисертації киянином Петром 
Масляком. У першому випадку я був опонентом на захисті чернівчанки Л. Мармуль 
(тепер вона професор, доктор наук, завідувач кафедри у Херсоні). Сам захист 
мав бути рядовим, а вилився у добрий детектив із складною психологічною 
обстановкою та взаємними випадами між Головою спеціалізованої ради в 
Інституті географії (Київ) – акад. М. Паламарчуком та керівником дисертації 
проф. Миколою Ігнатенком (Чернівці). 

Я, як опонент, завчасно написав рецензію на дисертацію, яка мала назву 
“Продовольчо-територіальний комплекс і удосконалення його структури (на 
прикладі Чернівецької області УРСР)” і відіслав його Ученому секретарю ради 
(ним була тоді доцент Валентина Нагірна). Наближався день захисту. Із Чернівців 
мені телефонує М. Ігнатенко і просить обов’язково прибути на захист, бо робляться 
спроби його відкласти. Є проблеми, про які керівник роботи нічого не сказав.

Не пройшло і пів години, як мене кличуть у деканат: мовляв телефонує 
акад. М. Паламарчук. Чому у деканат? Видно академік не знав мого кафедрального 
номера телефону. Я вже вичислив, що йому треба. Не бажаючи підставляти 
проф. М. Ігнатенка, якому я обіцяв обов’язково приїхати на захист, я попросив 
працівника кафедри Маркіяна Мальського “принести” телефонограму. Справді, 
М. Паламарчук телефонував і просив, щоб я не приїжджав, бо ніби-то з якихось 
причин захист відкладається. Які це причини, я не знав. Але міркував собі так: 
є основа відкладення чи нема її це вирішить Спеціалізована рада на своєму 
засіданні. Але коли я не з’явлюся, усе буде покладене на мене: нема опонента, 
нема захисту. Може такий варіант передбачався? Не знаю.

І от наступило 26 жовтня 1987 р. Я вирішив таки їхати. Адже письмового 
повідомлення про відкладення захисту я не отримав. Коли в Інституті географії 
зібралася спеціалізована рада, її Голова акад. М. Паламарчук сказав, що захист 
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не відбудеться, бо є письмові повідомлення (т. зв. “сигнали”), що дисертаційна 
робота Л. Мармуль не є самостійною працею. Що це плагіат із студентських 
дипломних робіт, що дисертантка не має економіко-географічної освіти (а 
закінчила метеорологічне відділення університету) і т. п. і т. д. Треба ніби-то у 
всьому цьому розібратися. І тому необхідно від захисту поки-що відмовитися і 
перевірити ці “сигнали”.

Члени ради були здивовані такою постановкою питання і рекомендували 
розпочати захист. Тим паче, що перехресні запитання Л. Мармуль і її відповіді на 
них по темі дисертації показали, що вона відмінно володіє предметом, грунтовно 
знає об’єкт дослідження, самостійна у міркуваннях. Вона стояла у останньому 
ряді залу, спокійно реагувала на нервову ситуацію (а була ж вагітна).

Питання було поставлено на голосування. І більшість проголосувала “за”. 
Але не таким був М. Паламарчук, щоб здаватися. Він несподівано перейшов 
на особистості, зокрема на керівника дисертаційної роботи проф. М. Ігнатенка. 
“Ігнатенко давав мені хабара”, – заявив Голова ради, зміщуючи тему обговорення. 
Звинувачення було поважне. Тому М. Ігнатенко пояснив, що це був не хабар, 
а подарунок з нагоди дня народження Максима Мартиновича (аналогічний 
подарунок він ніби-то отримав перед тим від акад. Паламарчука).

Перепалка на високих тонах викликала на диво не шоковий стан у залі, а сміх. 
Треба було звести усе до жарту.

– А яка вартість “хабара”? – запитав “поважно” хтось із членів ради. Відповів 
Ігнатенко:

– Десь три рублі і 39 коп. Після цього знову вибух сміху і шум. Розмова була 
безпредметною.

Тоді я цілком серйозно запропонував провести захист зараз, а анонімки краще 
кинути у смітник. А якщо й перевіряти, то лише з метою підтвердження авторства 
Л. Мармуль. Це не на жарт розсердило Голову ради.

– А Ви чого сюди приїхали? – вигукнув Максим Мартинович, так ніби 
вперше побачив мене. Я ж Вам сказав не приїздити!

– Пробачте, – відповів я спокійно. – Я ж офіційний опонент. І моя відсутність 
могла стати поводом для відкладення захисту. Інших аргументів не могло бути.

І незважаючи на здоровий глузд, захист таки не відбувся.
Все це говорить не лише про якісь міжособисті відносини, слабкості акторів 

цього, з дозволу сказати, театру абсурду. Воно свідчить і про ненормальний стан 
всієї системи підготовки науковців, коли зловмисники і заздрісники користу-
валися наклепами, очорнюючи чесних і працьовитих людей, а керівники вузів, 
спеціалізованих рад і ВАКу змушені були бабратися у цьому болоті. Сам я пройшов 
цей шлях оббріхування і наклепів і добре знаю їх ціну.

Через місяць 7 грудня 1987 р. захист Л. Мармуль таки відбувся. Вона стала 
кандидатом географічних, а згодом і доктором, правда, економічних, наук. 
Незабаром вона вийшла заміж за свого наукового керівника проф. Миколу 
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Ігнатенка, народила собі і йому сина Миколку. Зараз працює у Херсоні, куди 
переїхала з Чернівців разом з коханим чоловіком і малим сином. Ми регулярно 
обмінювалися новорічними та іншими святковими поздоровленнями, зустрічалися 
на наукових симпозіумах.

На жаль, Микола Ігнатенко передчасно помер (2005 р.). Останній раз ми 
бачилися з ним на IX з’їзді Українського Географічного товариства у Чернівцях. 
У тих Чернівцях, де він провів кращі роки свого життя, був деканом і завідувачем 
кафедри економічної географії, виховав плеяду добрих науковців економіко-
географів, що успішно просувають нашу науку уже на новому витку її розвитку. 
Звідки не раз приїздив до Львова, то як опонент, то як голова ДЕК, то як керівник 
якоїсь чергової комісії… А тепер восени 2004 р. він вже осунувся, важко дихав, 
не проявляв інтересу до того, що діялося навколо. Він повільно відходив, згасав. 
Через деякий час ми отримали з Херсона сумну звістку. Вічна йому пам’ять.

Інший казус (чи можна назвати це казусом?) трапився з Петром Масляком – 
учнем академіка Максима Мартиновича. Петро Масляк тепер професор, доктор 
наук, відомий в Україні геополітик, статті якого з цієї нової для нас галузі знання і 
практики читаються з великим інтересом. Бо для них характерний свіжий погляд, 
особливий кут зору і завжди географічна осмисленість.

Він – козак із славної Полтавщини успішно закінчив аспірантуру Інституту 
географії в акад. М. Паламарчука. Коли настав час захищати дисертацію, мене 
запросили другим опонентом. Першим був Демидіон. Було це у 1982 р. Тема 
дисертації “Машинобудівні територіальні системи в агропромисловому комплексі 
Української PCP” була співзвучна з тою областю економічної географії, де я мав 
певні успіхи – теорією і методикою дослідження міжгалузевих територіальних 
комплексів. Тому я з приємністю взявся за опонування і водночас придбав в особі 
П. Масляка ще одного колегу – інтелектуала, національно свідому людину. Захист 
відбувся успішно.

Як складалися відносини у подальшому між П. Масляком і його науковим 
наставником, я не знав. Та й не дуже цікавився. Один і другий, разом і окремо 
видавали статті, виступали на конференціях. Часом з ними я зустрічався. І ніякого 
“розколу” не бачив і нічого особливого, вартого уваги не чув. 

Якось довідався, що П. Масляк перейшов з відділу Максима Мартиновича 
на викладацьку роботу у Київський державний університет імені Т. Шевченка. 
Всяке буває. Багато вчених Академії наук працювали на 0,5 ставки чи погодинно 
в педінститутах та університетах, щоб трохи підробити і поліпшити своє 
матеріальне становище. Але П. Масляк залишив академічне поле повністю. І це 
насторожувало. Усе прояснилося з часом, через багато років.

Один раз, перебуваючи в Києві, я отримав просьбу від завідувача кафедри 
економічної географії тутешнього державного університету проф. Миколи 
Пістуна ознайомитися з першим варіантом докторської дисертації П. Масляка і 
дати свої критичні зауваження. Здається, це було у 1995 р., коли я ще був членом 
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Спеціалізованої ради з економічної і соціальної географії географічного факультету 
Київського національного університету. Отже те, що мене попросили, було у 
порядку речей. Та навіть, якщо б я не був членом цієї ради, і тоді мої поради могли 
пригодитися і пошукувачеві і його науковому консультанту проф. М. Пістуну.

Мене трохи здивувало, що П. Масляк відмовився від консультацій свого 
першого наукового наставника. Але чого не буває. Життя є життя. Тому уважно 
перечитав рукопис дисертації і на чотирьох-п’ятьох (точно не пам’ятаю) 
сторінках написав свої критичні зауваження. Тим самим виконав прохання 
М. Пістуна. Не знаю чи П. Масляк навіть знав, що я писав на його роботу цю 
“чорну”, але позитивну рецензію. Минув деякий час. Я вже й забув про рецензію. 
Але, виявляється, що процеси розвивалися бурхливо. П. Масляк вже давно побив 
горщики у своїх стосунках з акад. М. Паламарчуком. У таких випадках ледве чи 
треба звинувачувати одну сторону. Кожна мала б взяти частину вини на себе.

Тут я хочу перейти до проблемних відносин (ділових!) між керівником 
дисертації і його учнем – аспірантом, пошукувачем. Це тонка матерія і делікатна 
проблема. З одного боку, дисертація – це самостійний твір молодого ученого, з 
іншої – це спільний плід наукового керівника і його учня. Закономірно, що дуже 
часто пошукувач розробляє ідеї свого учителя, а той спрямовує учня у потрібне 
русло. І якщо такі ідеї і проблеми є у дисертації (а без них вона не дисертація), то 
вони є спільним надбанням обох.

І тут наступає критичний момент: хто є власником інтелектуальної розробки? 
Логічно кажучи – обидва. Але молодому ученому хочеться (так вже збудована 
людина, тим паче амбітний учений) опублікувати і статті і особливо монографію 
одноособово, що теж можна зрозуміти. Проте треба розуміти і наукового керівника: 
він при цьому залишається на голому місці. Дуже часто приходять до компромісу 
і стаття чи монографія за темою дисертації виходять за авторством і керівника і 
дисертанта. 

Так було у багатьох випадках, коли дисертацією керував М. Паламарчук. З 
його співавторством були опубліковані монографії Інги Горленко, Піни Дацько, 
Корнія Тащука та ін. А у колективних монографіях відділу економічної і соціальної 
географії, яким керував М. Паламарчук, присутність його керівника просто була 
обов’язковою.

Це нерідко давало декому повід наводити “тень на плетень”. Мовляв, 
М. Паламарчук сам нічого не пише, а лише приписує своє ім’я до статей і 
монографій своїх підлеглих. І навіть переконували мене. Я, звичайно, у ці бздури 
не вірив. Але були і такі, що попадалися на цей гачок. Знаючи такі повороти 
речей, я майже ніколи не публікував статей (тим більше монографій) зі своїми 
учнями. Хоч у цих працях мої думки і мої науково-редакційні зауваження були 
майже повсюди. І цим самим вберіг себе від пересудів недоброзичливців. 

Що стосується відносин М. Паламарчука з його учнем П. Масляком, то тут 
деяку ясність може внести сам П. Масляк. Але лише деяку: бо роздуми і пояснення 
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на цю тему будуть все-таки однобокими. Думаю, що причина розриву між ними 
глибша. Я б сказав, фундаментальніша, на жаль, прикра для М. Паламарчука. І тут 
нічого не поробиш. Здається, що у даному випадку учень переріс свого учителя. 
Нема у цьому нічого незвичайного ні несподіваного. Така внутрішня логіка 
розвитку науки. Звідси прогрес у науці і, як кажуть галичани, нема на то ради.

На жаль, цього факту не міг усвідомлювати М. Паламарчук. А може відчував 
це на підсвідомому рівні? Одним словом, між маститим академіком і його учнем 
пробіг чорний кіт. Я це наочно побачив і почув, коли брав участь у відзначенні 
п’ятої річниці видання “Українського географічного журналу”, членом редколегії 
якого я перебуваю від самого початку його заснування у 1992 році.

Зустріч відбулася в Інституті географії АН України. На цьому відзначенні 
було присутнє вузьке коло людей – навіть не усі члени редколегії. Пам’ятаю, що 
були: редактор УГЖ, член-кореспондент НАН України Леонід Руденко, секретар 
Євгенія Стеценко, акад. Максим Паламарчук, акад. Олександр Маринич, член-
кореспондент АПН Петро Шищенко та інші. Якихось урочистостей не було. 
Просто був накритий стіл і учасники по черзі виголошували тости за успіхи 
рідного часопису, здоров’я його редактора і секретаря, за розвиток української 
географії.

Коли ж слово надали акад. М. Паламарчуку, усі побачили, що у своїй 
тремтячій руці він затиснув кількасторінкову письмову “заготовку”. Ясно, що 
не текст тосту. Це було б смішно писати тост. Академік, хоч і поважного віку, 
але був при повному глузді. Будь-які сумніви і здогадки незабаром розвіялися. 
Десь наприкінці першої хвилини тосту, він перейшов на проблеми української 
географії. І це було зрозуміло: кому як не академіку добре розбиратися у цих 
проблемах. Правда, місце їх артикуляції вибрано не цілком вдало. Але і це можна 
було якось зрозуміти. Хоч кожен тост має свої часові рамки – 2–3 хвилини.

У даному випадку тост швидко перейшов у щось протилежне: від “за здравіє” 
він раптом перетворився на “за упокой”. Голос академіка різко підвищився, обличчя 
набрало нездорового забарвлення, руки із записками, до яких він час від часу 
звертався, вже затряслися. На обличчі слухачів застигли гримаси незадоволення, 
несхвалення, здивування.

Академік був заведений. Він ганив на чому світ стоїть П. Масляка, який подав 
до захисту докторську дисертацію, у якій, мовляв, немає нічого наукового, автор 
якої “тероризує дзвінками дружину” академіка, і т. д. і т. п. Тут ще він наголошував, 
що “на цю дисертацію дав позитивну рецензію присутній проф. О. Шаблій”. Коли 
згадали моє ім’я я вже був шокований. Бо давно забув, що зробив я таку малу 
послугу для М. Пістуна – написав свої зауваження на машинопис дисертації 
П. Масляка. Зробив з добрими намірами, щоб помогти дисертанту. А тут така 
наруга. Та знаючи не завжди зрівноважений характер академіка, я тут же подумки 
вибачив йому. Мусить хтось стати вище своїх амбіцій. Проте я цього не сказав 
шановному Максиму Мартиновичу. Як і той не вибачився перед мною.
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Чи писав М. Паламарчук листа у Міністерство освіти і науки України з 
приводу дисертації П. Масляка, як він обіцяв на згадуваному засіданні, не відаю. 
Знаю лише те, що П. Масляк успішно захистив докторську, українська географічна 
наука поповнилась ще одним поважним доктором наук, яких, ох, як мало.

Йшли роки, бігли місяці, мчали днію…
Востаннє я бачив акад. М. Паламарчука у 1999 р., коли відзначали у Києві якусь 

ювілейну дату в Інституті географії НАН України. Сиділи ми знову невеликим 
колом у кабінеті директора інституту Леоніда Руденка. І знову за довгим столом, 
з довгими і короткими тостами. Я опинився між двома академіками – Максимом 
Паламарчуком і Петром Шищенком. Усі за кілька років постаріли. Дехто, як 
акад. О. Маринич, перенесли великі втрати смерть близьких і рідних.

У цей ювілей особливих урочистостей не було. Не було бравурних промов, 
тим паче, що соціально-економічна обстановка в умовах суспільної трансформації 
була кризовою. Частина вчених у пошуках кращої долі покинула Інститут, який 
перебивався з води на олію.

Академік М. Паламарчук теж був небагатослівний. Та й за останні роки він 
якось зблід, осунувся. Не розпитував про мою пращо, не оцінював наукові праці 
інших, в т. ч. і мої (перед тим я подарував йому свої нові книги, які в умовах 
незалежності, незважаючи на кризу, появлялися як з рогу достатку…).

Лише перед закінченням трапези він нагнувся до мене і притишеним голосом 
сказав, що бачимося ми востаннє. Я промимрив щось обнадійливе.

Незабаром з Києва прийшла сумна звістка, що акад. М. Паламарчук помер.
“Капусточка, капусточка ...”. Десь рік-два після мого захисту докторської 

дисертації у кінці грудня я перебував у Ленінграді. Якраз перед Новим роком 
збиралася “центральна рада” Географічного товариства СРСР. Зрозуміло, що 
приїхали і представники від Географічного товариства УРСР, яке було складовою 
частиною тільки-що названого. Ними були проф. М. Пістун і акад. М. Паламарчук.

Декілька слів про “Географічне товариство УРСР”, яке пройшло довгий і 
тернистий шлях свого розвитку як громадсько-наукова організація. У Європі і 
Америці географічні товариства виникли ще у першій половині XIX ст. У Парижі, 
наприклад, у 1921 р., у Берліні – у 1928 р., у Лондоні 1930 р. Навіть у Російській 
імперії “Императорское Русское Географическое общество” (ИРГО) появилося у 
Санкт-Петербурзі стараннями географа і мореплавця Літке (обрусілий німець) у 
1845 р. тому і незмінним осідком цього товариства в СРСР залишався Петроград – 
Ленінград. А в Україні?

Спочатку, у 1873 р. передові українські діячі (в т. ч. учені, такі як Павло 
Чубинський) добилися дозволу на організацію “Юго-Западного отдела” цього 
самого ИРГО, яке очолив громадський діяч Г. Ґалаґан. Ученим секретарем став 
юрист, етнограф і географ П. Чубинський. Цей самий “отдел” здійснив велику 
експедицію в “Юго-Западный край” і видав за ред. П. Чубинського сім томів 
наукових “Трудов этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский 
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край”. Останній, сьомий том був статистико- географічним та демогеографічним і 
містив три етнографічних карти розміщення українців (“малоросів”), поляків (римо-
католиків) та юдеїв (“євреїв”). Було покладено солідний початок етногеографії 
України. Такий “сепаратизм” і “мазепинство” не сподобалися царським посіпакам, 
в т. ч. деяким запопадливим “малороссам”. Тому “реформатор-император” 
Александр второй, якого так звеличують квасні російські патріоти (чого тільки 
вартий оскароносний кінофільм Нікіти Міхалкова “Сібірскій цірульнік”!), одним 
розчерком гусячого пера ліквідував “юго-западный отдел”. І крапка.

Географи України після цього брутального акту не втрачали надій. І кращі 
часи настали. У 1909 р. у складі Наукового Товариства ім. Т. Шевченка була 
організована Фізіографічна комісія, яка видавала свої “Збірники”; у 1929 р. на чолі 
з Володимиром Кубійовичем була створена у складі НТШ Географічна комісія. Та 
цього було замало.

С. Рудницький, переїхавши з Праґи до Харкова у 1926 р., організував 
Географічну підсекцію як складовий підрозділ Природничої секції (1928, 1933) 
Харківського наукового товариства. Та незабаром ученого арештували (1933 р.) і 
вся праця зійшла нанівець.

У Росії традиції географічного товариства не переривалися. Після 
большевицького перевороту у Петрограді імператорське товариство стало 
“российским”, а потім всесоюзним. З часом були організовані “республіканські 
філіали” (в Україні аж після війни, у 1947 р.). І лише у 1964 р. дійшло до 
організаційного оформлення “Географічного товариства УРСР”. Я був на 
установчому з’їзді не як делегат, а як відповідальний за організацію виставки 
“географічних досягнень” зі Львова . На усіх наступних з’їздах товариства я вже 
був у ролі делегата. Кожен з них залишив певний слід у розвитку національної 
географічної науки і у моєму особистому житті.

Вже коли Україна стала самостійною, треба було змінювати статус 
Географічного товариства УРСР: зокрема вийти із структури “всесоюзного”. Тому 
у Рівному (тут велика заслуга нині покійного професора Ігоря Коротуна) зібралася 
конференція Географічного товариства України. Тоді вже “УРСР” замінили на 
“України”. Звісно, що така заміна не була узаконена.

Тому під час конференції, я як голова Львівського відділу Географічного 
товариства, виступив від імені Львівської делегації (а були в ній проф. Ф. Заставний, 
Г. Міллер, Я. Кравчук, І. Ковальчук та ін.) присвоїти нашому товариству назву 
“Українське Географічне Товариство” (УГТ). Для совка слово “український” було 
синонімом “український буржуазний націоналізм” і навіювало панічний страх. 
Після обговорення пропозицій зал на дев’ять десятих підтримав її. Лише президія 
конференції, де сиділи переважно почесні члени та керівний склад ГТУ, дружно 
проголосувала … проти. Бог їм суддя! Але видовище незабутнє.

А до того 1991 р. ГТ УРСР входило у склад Всесоюзного ГТ на правах 
регіонального. Мало свої з’їзди, Раду, Президію, Голову президії (Президента), 
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рахунок у банку, право на організацію відділів і різного роду науково-дослідних 
структур. Останнім скористався Львівський відділ ГТ УРСР, коли у 1957 р. 
організував велику ґрунтодослідну експедицію, що фінансувалася обласними та 
управліннями сільського господарства України, Росії та Казахстану (залежно від 
того, де відбувалося ґрунтове здіймання).

Між з’їздами ВГТ і ГТ УРСР його діяльністю керували ради і відповідні 
виконавчі органи Президії на чолі з Президентами. Ось на таку чергову раду 
Всесоюзного ГТ з’їхалися її члени, здається, десь наприкінці 1984 р. Які проблеми 
розв’язували, не знаю, бо на цьому засіданні я не був. Але саме тоді я перебував з 
якоїсь причини у Ленінграді.

Після цього засідання господарі рішили організувати товариську зустріч. 
Нагода була – наближався 1985 р. Настрій був, як звичайно, у таких випадках 
піднесений.

У одному із залів на вул. Грівцова, 10, де знаходився керівний центр товариства, 
поставили ряд легких дюралюмінієвих столів. Нашвидкоруч накрили їх обрусами 
(цератами або по-російськи – клєйонкамі), наставили дешевих блюд типу 
“сальонастєй”. Не забуду як зрадів представник Москви, відомий географ і поет 
Олєґ Константіновіч Єфремов і спонтанно вигукнув тоненьким, верескливим 
голосочком “Капусточка, капусточка, капусточка!” аж три чи чотири рази. У мене 
поява “капусточки”, “квашьоних оґурчіков і помідорчіков” чи “кількі в таматє” як 
і в моїх колег – М. Паламарчука та М. Пістуна, не викликала жодних позитивних 
емоцій. Та й ніколи не викликала.

Я сидів між проф. М. Пістуном і акад. М. Паламарчуком. Навпроти останнього 
воссідали дві середнього віку дами – працівниці центрального органу ВІТ, 
ленінградки. Одна була настільки дебела, але міцно скроєна, що ледве вміщала 
свої ноги під дюралюмінієвим столом.

Найкраще її рубенсівські форми можна було б описати таким віршем бель-
гійського поета Еміля Верхарна (1855–1916):

“Мистецтво Фландрії колись               Торкався тіл, мов чародій 
Жінок дебелих ти любило                      Ігрою променів іскристих.
І їх жага й розкішне тіло                      Вони палають від жаги 
В твоїх шедеврах зайнялись,                Без зайвих одягів турботних,
Щоб відтворити їх м’язистих.            І повні груди на полотнах 
Нагих, вабливих, – пензель твій    Цвітуть рум’янцями снаги”.

   (переклад Миколи Терещенка).

Навпроти академіка було не фламандське полотно, а так би мовити, натура, 
живі реалії – не так звабливі, як розкішні. А може для академіка і звабливі і він, 
можливо, кохався саме в таких. Нагадаю, що столи були легкі, дюралюмінієві, тай 
“капусточка” і “помідорчікі” навіть з кількома пляшками горілки не зробили їх 
важкими.



Лідери суспільної географії другої половини ХХ ст. 653

Вже після третьої-четвертої чарки М. Паламарчука потягнуло на пісню. Два 
інших члени тріо, відомих ще з Ала-Арчі у горах Киргизії, тобто проф. М. Пістун 
і я дружно підтримали академіка. На диво майже ніхто крім нас не співав. Коли 
ж ми скінчили, то зірвали бурхливі оплески і … несподівано увесь стіл, за яким 
сидів академік, полетів на нього разом з усіма “капусточками”. Це дама, яка сиділа 
навпроти шановного Максима Мартиновича, так бурхливо виявила свої емоції, 
що з усієї сили вдарила легенький стіл своїми фігурними ніжками знизу. Конфуз! 
Новий костюм академіка перетворився на покриту томатом, капустою та іншими 
холодними закусками одежину. Сяк-так змили весь цей непотріб холодною водою. 
Вечір був зіпсований.

Для чого все це я розповідаю? Чи є у цьому хоч якийсь сенс або мораль? 
Безперечно є. І то часом найнесподіваніші.

По-перше. Господарі завжди діють за принципом: чим багаті, тим і раді. 
У Киргизії важкі столи гнулися від м’ясних і фруктових (була осінь) наїдків і 
розмаїтих напоїв. Така багата, хоч і напівпустинна киргизька земля, такий багатий 
і розмаїтий аграрний сектор економіки цієї колись республіки, у якому працює 
також багато українців.

У Ленінграді – навпаки. Усе привезене, усе дороге (навіть “капусточка”, 
яка успішно зростає в околицях міста). Тому набір страв (і відповідно закусок) 
обмежений. Тому при наявності і схильності до міцного алкоголю (традиція!) 
сп’яніння настає мало не моментально. А при цьому і відповідна реакція.

По-друге. У такій ситуації з усією силою проявляється ментальність 
особистості. Українця зразу тягне на пісню. Спочатку соло, дует, тріо і дивись, 
уже хоровий спів. І тут ми з академіком спонтанно заспівали. А що пісні одна від 
другої краща, а що співаки один від одного голосніші, то не пройшло й кількох 
хвилин, як околицю потрясає могутнє пісенне дійство. У росіян, очевидно, інші 
реакції – фізичні і бурхливі. Все-таки “шірота душі”.

Не знаю, чи дама, яка “окропила” академіка усякими там “капусточкамі”, 
була росіянкою чи обрусілою українкою, але саме у такий спосіб вона проявила 
своє захоплення вокальними здібностями академіка і у такий спосіб виявила свою 
енергію, яку накопичили у ній предки протягом багатьох століть.

І, по-третє. Воно стосується цікавої риси і українців і росіян. Це чинопочитания, 
колінкування перед знаменитостями. Може перше більше, ніж друге. Раз ти декан, 
проректор, ректор, професор, академік і т. д. – ти вже з іншого тіста. Ти вже не 
людина зі своїми добрими і поганими рисами характеру, зі своїми слабкостями і 
болячками. Ти вже маєш більше (багато!) прав. При цьому забувають, що на тобі 
лежить велика маса обов’язків. Та кому до цього діло?

Правда, ми українці маємо іншу негативну рису – це панібратство, що 
проявляється у неповазі до людей, обтяжених якоюсь посадою або чином. Часто 
це буває через неосвідомленість, про тягар відповідальності особи, яку ми 
“прирівнюємо” до себе.
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Щось подібне було одного разу у моїх відносинах з акад. М. Паламарчуком. 
Коли у 1973 р. я – ще молодий доцент підготовив і видав книгу “Лісопромислові 
комплекси Української PCP (питання теорії і моделювання)”. Я вислав її академіку 
з просьбою написати на неї рецензію. Розраховував на позитивну відповідь. Але 
пройшло багато часу, як я отримав таке: через велику зайнятість академік не має 
змоги написати рецензію. За академіка відповів його секретар. Цього я не чекав 
і боляче пережив відмову. А все було дуже просто: необхідно було попередньо 
домовитися, а вже потім висловлювати просьбу. Так і у випадку з “капусточкою”. 
Дама була у полоні “пающєго академіка”. Може й закохалася. Чого не буває із 
жінками її віку? Потрясіння при навіть невеликій дозі алкоголю так охопило її 
єство, що вся її передзастільна і застільна напруженість раптом спалахнула 
вибухом надпотужної звізди з усіма відповідними наслідками.

Наступного дня ми виїжджали з Ленінграду. Перед тим усі троє простояли 
чотири години на морозі (від 1200 до 16 год, коли вже почало смеркатися), щоб 
купити подарунки рідним – апельсин і мандарин (у Києві і Львові це був дефіцит). 
По два кілограми кожен, бо більше в одні руки не дозволяли. При цьому бігали раз 
по раз між двома чергами, щоб купити 4 кг субтропічних фруктів. Коли смеркло, 
на Невському проспекті почав падати лапатий сніг, засвітилося електричне 
сяйво. Академік з авоською (це така сумка-сітка) апельсин-мандарин виглядав 
романтично. Ми були веселі, жартували і, можливо, щасливі. Наближався новий 
1985-й рік. Наближався ранок горбачовської перебудови.

Портрет академіка. У 1986 р. наукова громадськість України відзначала 
70-літній ювілей академіка Максима Паламарчука. Очолювати делегацію від 
львівських економіко-географів доручили мені. Мій шеф проф. О. Ващенко ще 
у 1984 р. відійшов у засвіти і кафедру очолював доцент Михайло Паробецький. 
Так забажали партбюро і деканат, очолюваний проф. Гаврилом Міллєром, що 
єдиний на кафедрі доктор наук, але проскрибований О. Шаблій, не мав права 
бути професором і керувати кафедрою орденоносного (ордена Леніна з 1961 р.!) 
університету, т. зв. “заборона на посаду”. І не було на то ради.

Але поздоровити академіка М. Паламарчука все-таки доручили мені. У 
“делегацію” ще увійшла доц. Світлана Писаренко, яка якраз збиралася захищати 
докторську дисертацію на Раді, очолюваній академіком. Очевидно, з львівських 
географів нас двоє найкраще знали М. Паламарчука. Правда, у добрих стосунках 
він ще був з старшим викладачем Галиною Анісімовою, яка деякий час працювала 
у нього в кінці 50-их – на початку 60-их років у торгово-економічному інституті. 
Але тоді з якихось причин до Києва вона не поїхала.

Щоб їхати на таку знакову подію (все-таки 70 років!), треба було везти хоч 
якийсь подарунок. Який саме і що саме ніхто не знав. Щось матеріальне – зразу 
відпадало. І тут я вирішив намалювати портрет ученого. Не якусь там мініатюру, 
а справжній портрет: на полотні, досить великого формату (десь так 35×50 см), 
олійними фарбами. Мав я на це повне право.
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Треба сказати, що мої художні здібності проявилися досить рано. Вже у 
початкових класах школи я розмальовував стінгазети, плакати тощо. Пам’ятаю, 
що десь у роках 1945–1947 за завданням голови сільради я писав на придорожніх 
будівлях лозунги типу: “Зерно першого обмолоту   державі”, “Віддамо свої голоси 
за кандидатів блоку комуністів і безпартійних!” (уявіть собі, – існував такий 
“блок”, звичайно, на папері і … на стінах). Одна баба на ім’я Левонка Ремезиха 
гналася за мною метрів 100 з дрючком, коли я такими лозунгами обписав тільки 
що вимащену набіло її хату. Отакі повоєнні графіті!

Для малювання портрета потрібні були підрамники, заґрунтоване полотно, 
пензлі і головне – олійні фарби. Все це я мав ще з початку вісімдесятих років. 
Після захисту докторської дисертації я купив собі досить великий етюдник, у 
якому зберігають фарби, пензлі, вугільні палички, флакончик з олією. Розчинники 
типу вайтспірит тоді вільно продавалися у магазинах канцелярських товарів. 
Продавали і посібники з малювання олійними фарбами. Підрамники кількох 
розмірів виготовив мені майстер з університетської господарської частини 
Степан Канцір (потім він закінчив економічний факультет, тепер є проректором 
у Львівській академії управління персоналом у Брюховичах). Одним словом, 
“матеріальна база” була напоготові. Тільки достатнього досвіду малювання 
олійними фарбами я не мав. Доводилося малювати аквареллю чи гуашшю і то 
невеликі картинки, робити пером тушшю – зарисовки, карикатури, дружні шаржі 
з газетах і на цьому практика закінчувалася (таких “творів” у мене збереглось поза 
сотню). Спеціальних художніх закладів, навіть художньої школи я не закінчував. 
Інакше я не став би географом і напевне ніколи не запізнався з академіком 
М. Паламарчуком.

Пробачте! Таки певний досвід малювання, як кажуть, олією у мене був. І ось 
у чому він, цей досвід полягав. Коли я захистив докторську дисертацію (1978 р.) 
і отримав відмову посісти посаду професора кафедри економічної географії 
рідного університету (від пропозицій переїхати у Ленінград, Київ чи Тернопіль 
я відмовився – усюди була одна совєтська вдасть з усюдисущим КҐБ), стало 
зрозуміло, що у науковій, тим паче науково-адміністративній кар’єрі мені нічого 
не світить.

Це було на початку 80-х років XX ст. Тоді я надумав спробувати сили у 
художній творчості отак для душі, щоб зняти стресовий стан. Закупив усе назване 
“малювальне” причандалля і при нагоді малював картинки – пейзажі для себе і 
для колег, особливо як подарунки на дні народження. Деякі картини продукував 
по кілька разів, відображаючи предмет у різні часи доби чи пори року. Наприклад, 
“Стрілецькі могили” біля Берестечка їх вигляд осінню, літом і … вночі. До речі, 
найкраща картина – це якраз ноктюрн. Одну я подарував професору-економісту 
Зіновію Ватаманюку на його 60-річчя, одну залишив собі. При цьому ескізна, 
подарункова вийшла кращою, цільнішою, ніж та, що залишилася у мене. Інші 
картини, такі як “Крехівський монастир”, “Село Гусине у Карпатах”, “Шкільний 
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сад зимою” розійшлись межи людьми. А “Вільнюська осінь”, які я збирався 
подарувати проф. Ніколаю Аґафонову, так і залишилися у мене у робочому 
кабінеті на кафедрі. Вона постійно нагадує мені уже далекі сімдесяті роки XX ст.

Була і мінімальна практика портретомалювання. Коли відзначали століття 
патріарха української музики композитора Станіслава Людкевича (1979 р.), я 
намалював три його невеликих портрети. Один подарував музикантові Володи-
мирові Дуді – диригенту львівських скрипалів-віртуозів, другий – дав дочці, а 
третій – найменш вдалий залишив собі.

Щоб стати справжнім художником, треба мати школу, доброго учителя 
і практику малювання з натури. Я багато малював з натури, особливо пером 
переважно дружніх шаржів. А тут треба було сотворити портрет академіка 
М. Паламарчука. Причому у рекордно короткі терміни і на відстані 550 км від 
об’єкта відображення.

У таких випадках на допомогу приходить фотографія портретованого, хоч має 
вона дуже багато недоліків. Але на безриб’ї і рак риба. Правда, не слід думати, 
що я не знав натури. Я мав його зарисовки пером. М. Паламарчук мав риси, які 
легко схоплювати: дещо одутловате обличчя з трохи відвислим підборіддям, 
вузькі стулені вуста, велика лисина і малий окраєць волосся по боках голови. 
Здалеку вона змахувала чи то на німб святого, який втрачав верхню частину 
овалу, чи то на ріжки відомої нечистої сили. Саме з таких “німбо-ріжок” було 
зіткано єство академіка. Був він святою людиною у періоди просвітлення і був 
водночас по-диявольськи злий, коли хтось наступив йому на ногу. Отакий собі 
Мойсей української економічної географії, що 40 років водив її “грішницю” по 
пустинях пізнання. Його “гріховна” натура дуже яскраво проявлялася, коли він 
скупо сміявся: між двома верхніми передніми зубами визирала прогалина, а на 
вилицях появлялися хтиві ямочки.

Як зобразити таку складну людину на портреті? Кажуть, що треба передати не 
лише риси подібності. Це може найлегше. Слід зобразити її характер. А характер – 
це на диво складне явище. Він і, звичайно, проявляється навіть у статичній 
зовнішності. А що вже, коли вирують емоції радість, щастя, горе, незадоволення, 
гнів, обридження, образа, похіть, збудженість і т. д. і т. п. В іншому випадку 
найпростіше все-таки відобразити енергію, що випромінює обличчя ученого, його 
цілеспрямованість, навіть деяку зверхність. Всі ці підкреслено загострені риси 
ученого, який де б він не був, завжди в інтелектуальних пошуках, у готовності 
до здобуття перемоги. Навіть коли вій виступає у функції “пающєго академіка”. 
Повторюю: часу на роздуми не було. А натхнення не приходило. Тому відкладав я, 
відкладав “портретування” і дотягнув до того, що залишилося два дні. Роздумувати 
вже було ніколи! І я засів за полотно. От тоді то натхнення прийшло само собою. 
Розкрию непосвяченим технологію початкового етапу створення портрета.

Коли нема під рукою портретованого, а є його фотографія, то її і полотно 
розграфлюють горизонтальними і вертикальними лініями на однакову кількість 
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квадратів. А потім контури і головні лінійні елементи зі світлини переносять у 
відповідні місця на полотні. Техніка проста і не потребує особливих навиків. 
Але коли справа доходить до застосування фарб, вона ускладнюється. На тебе 
вже дивиться два портрети: один з фотографії, а другий – намальований олівцем 
(вуглем, сухим пензлем) на полотні.

Різні художники використовують різні техніки. Одні малюють точно по 
“кусочках”. Інші – накидають загальні риси, а потім “підтягують” деталі. Наводять 
“тіні і світла”, т. зв. рефлекси (відображення на портреті “відсвічування” кольорів 
середовища) тощо. І багато інших технік і методик, які враховують широкі 
філософські та гуманістичні трактування особистості. Я, правда, так глибоко не 
сягав, бо, повторюю, тут потрібна мистецька психологічні і навіть філософська 
школа.

Портрет вийшов, що називається на славу. Загалом він був витриманий 
у холоднуватих тонах. Сірі тіні на обличчі, сірі очі (найтяжчий фрагмент до 
виконання!), сіре волосся, сірий костюм і навіть темно-сірий з де-не-де білуватими 
переливами фон.

Чи справді вдався мені цей портрет, не знаю. Але я був задоволений, що можу 
передусім особисто добрим словом зичити Максиму Мартиновичу довгих років 
міцного здоров’я. Привітати академіка, віддати йому заслужену шану від мене, 
моєї родини і, зрозуміло, від львівських економіко-географів, зі списку яких його 
ніхто ніколи не викреслював. І він це знав і розумів може краще ніж ми. Бо саме 
у Львові пройшли його роки становлення як ученого. Тут народилися його діти, 
зокрема, наймолодший Сашко, який згодом, скінчивши вже у Києві економічну 
кібернетику, став відомим економіко-географом, доктором наук, послідовником і 
продовжувачем справи батька. Саме у Львові була похоронена на Личаківському 
цвинтарі його дружина …

З такими роздумами я їхав до Києва, щоб привітати ученого і подарувати йому 
його портрет. До речі, портрет був ще “мокрий”. Це означає, що олійна фарба ще 
не висохла (і не могла вона висохнути за пів дня). Необережний доторк до шару 
фарби міг зіпсувати усю роботу, тобто розмазати намальоване. На усяк випадок я 
прихопив з собою пензлі і кілька фарб. Але нічого непередбачуваного не сталося.

У Києві урочистості відбувалися в актовій залі АН України. Зал загалом не 
дуже великий. Було багато народу. Вів засідання тодішній керівник відділення 
географії проф. Андрій Золовський. Акад. М. Паламарчук був дуже схвильований, 
при орденських колодках (тоді така демонстративність просто була необхідна).

Коли мені надали слово, я вийшов на нодіум разом із львів’янкою Світланою 
Писаренко. Я з портретом, вона – з букетом троянд. Академік був щиро здивований 
і вдячний за подарунок. Тим більше, що у вітальному слові я не забув сказати і про 
вдячного автора портрета.

Хтось фотографував усю церемонію. Сьогодні перед мною лежить одна з 
її світлин. Випадково вийшло так, що тінь від демонстрованого мною портрета 
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впала на стіну за спиною самого академіка. І сталося так, що живий учений ніби 
виходить з цієї “тіньової” рамки назустріч своєму зображенню на портреті. На 
зустріч тодішнього, що було теперішнім, і майбутнього, що вже є теперішнім.

З того часу минуло 20 років. Ми ще не раз зустрічалися. Я ніколи не 
запитував, як там “поживає” “мій” портрет. Але зараз, коли вже і мені в очі 
дивиться сімдесятиріччя, я краще розумію психічний стан людини у цьому віці. 
Не перестаючи дивитися вперед, пора також оглянутися на минуле і запитати вже 
самого себе: що ти зробив, чи потрібна була твоя праця людям, чи не соромно тобі 
за своє минуле.

Ці спомини про академіка М. Паламарчука є водночас і деякою відповіддю на 
поставленні питання.

13 серпня 2005 р.                                                          Львів – Шацьке поозер’я

Дарування портрета академіку М. Паламарчуку 
Стоять (зліва направо): С. Писаренко, О. Шаблій, М. Паламарчук
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Федір Заставний – професор-працелюб

Шлях до успіху*1

Заставний Федір Дмитрович – економіко-географ і економіст з проблем 
розміщення продуктивних сил України і розвитку територіально-промислових 
комплексів та міст, кандидат економічних наук з 1957 р. (тема дисертації: “Основні 
питання розвитку Львівсько-Волинського басейну”), доктор географічних наук з 
1970 р. (тема дисертації: “Економіко-географічні 
проблеми дослідження територіально-промисло-
вих комплексів”), академік АН Вищої школи 
України, професор, дійсний член Наукового 
Товариства ім. Шевченка.

Народився 27 березня 1929 р. у с. Дібринів 
Рогатинського району Івано-Франківської області. 
Навчався в Бережанській гімназії, Рогатинському 
педагогічному училищі. Протягом 1946–1951 рр. 
був студентом географічного факультету Львівсь-
кого державного університету імені Івана Франка. 
Після закінчення університету працював науковим 
співробітником відділу економіки Інституту 
суспільних наук Львівського філіалу АН УРСР 
(1951–1953), літературним працівником сільсько-
господарського відділу львівської обласної газети 
“Вільна Україна”.

У 1955–1961 рр. Ф. Заставний викладав у Львівському університеті, де 
працював доцентом кафедри економічної географії. Тоді почав займатися науковою 
працею. У 1961 р. залишив кафедру і перейшов до Львівського торговельно-
економічного інституту. Тут займав посади доцента, професора і завідувача 
кафедри економічної географії.

У 1974 р. переїхав до Києва, де завідував відділом проблем економіки районів 
Ради з вивчення продуктивних сил України Академії Наук УРСР. Саме тоді 
Ф. Заставний написав найбільше наукових праць з економіки регіонів.

У 1988 р. професор Заставний знову повернувся до Львова, де завідував 
кафедрою економічної і соціальної географії Львівського університету. З 1990 р. й 
до смерті (2012 р.) – завідувач першої в державі кафедри географії України. Довгий 
час був Головою Спеціалізованої ради із захисту дисертацій на здобуття вченого 

* Друкується за: Шаблій О. І. Федір Заставний / О. І. Шаблій // Львівська суспільно-географічна 
школа (до 60-річчя кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного 
університету імені Івана Франка). – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – С. 53–54.

Федір Заставний
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ступеня кандидата наук і доктора. Здійснював наукове керівництво роботами 
аспірантів, докторантів, пошукувачів, як і належить науковцю і освітянину. 
Приблизно 20 з них захистили дисертації і здобули чи здобувають вчені ступені 
кандидата та доктора наук. Серед них є й вихідці із зарубіжних країн: Литви, 
В’єтнаму, Румунії, Угорщини.

Підтримував тісні контакти з науковцями зарубіжних університетів та 
інститутів. Ф. Заставний – автор понад 400 друкованих праць, з них приблизно 
50 книжок і брошур, навчальних посібників для вищих навчальних закладів і 
підручників для середніх шкіл.

Ґрунтовного аналізу наукового доробку Федора Дмитровича ще ніхто не 
зробив. Можна сказати, що праці Ф. Заставного присвячені проблемам розміщення 
продуктивних сил, територіально-виробничим і територіально-промисловим 
комплексам, збалансованості господарства, розміщення галузей економіки, 
розвитку депресивних регіонів, поселень і галузей економіки, географічної 
реґіоналістики, українського заробітчанства у зарубіжжі, демографічних втрат 
України від голодоморів, війн і еміґрацій тощо. Значний доробок автора з 
географічного краєзнавства.

Федір Заставний вивчає також питання теорії і практики соціально-
економічних досліджень, економічного районування, рівня життя міського і 
сільського населення, охорони навколишнього середовища і раціонального 
використання природних ресурсів, трудових маятникових міграцій населення, 
мобільності трудових ресурсів села, вдосконалення управління курортними 
комплексами, географії злочинності та ін.

Важливе значення має розробка вченим спільно з академіком АН України 
Александром Алимовим методологічних основ оптимізації розміщення промис-
ловості та принципів економіко-математичної постановки і розв’язання задач 
розміщення підприємств за допомогою електронно-обчислювальних засобів. 
Одержані результати застосовано у кількох проектних інститутах при виконанні 
ними територіальних варіантних обґрунтувань ефективності спорудження 
промислових підприємств.

Його наукові праці друкували за кордоном. Серед них – “Україна. Природа, 
населення, господарство” у Варшавському університеті (спільно з доц. Вітольдом 
Кусінським); “Вдосконалення територіальної організації продуктивних сил” – у 
Ленінграді та ін.

Федір Заставний керував держбюджетними темами з актуальної комплексної 
географічної тематики розвитку і розміщення господарства та охорони навко-
лишнього середовища.

Публікації Ф. Заставного позитивно оцінено в українській і зарубіжній пресі. 
За цикл робіт з планування економічного і соціального розвитку територіально-
виробничих комплексів і міст його удостоєно української наукової премії імені 
О. Г. Шліхтера (тепер – імені М. Туган-Барановського).
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Ученим видано навчальні посібники для студентів географічних факультетів 
та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з географії України. 
Українською мовою вийшли у світ підручники для середніх шкіл – “Фізична 
географія України” для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і “Економічна 
і соціальна географія України” для 9 класу середньої загальноосвітньої школи 
(відповідно 3-тє і 4-те видання) та ін. Його підручники перекладено російською, 
румунською, угорською і польською мовами.

Спомини про учителя і колегу*1

Федір Заставний, можна без перебільшення сказати, був моїм університетським 
педагогом (учителем) і після здобуття вищої географічної освіти – старшим 
колегою. Хоч чим далі, тим вікова межа між нами стиралася: якихось шість років 
(він з 1929-го, а я – з 1935-го року) згладжували і стягували цю часову відстань.

Вперше зустрів я Федора Дмитровича у 1956-му році. Саме тоді він влаштувався 
на кафедру, а 1957 р. захистив кандидатську дисертацію. Я був тоді на третьому 
курсі. Він виглядав сухорлявим. Був нежонатим. Жив на вул. Маяковського, 22 
(тепер вул. Костя Левицького) на третьому поверсі у т. зв. кавалєрці (здається, 
винаймав її). До туалету треба було ходити по довгому зовнішньому балкону. 
Одним словом, пролетарські умови. До того ж Ф. Д. багато курив, від чого 
псувалися зуби (вже пізніше, коли вони повністю втратили природню красу, Ф. Д. 
вставив нові, сліпучо-білі і значно більші за природні). А так, він був хлопець-
красень: чорне густе волосся і брови, довгий майже рівний з горбинкою ніс, 
без ознак на майбутнє ожиріння, стрункий, від чого чманіли студентки-дівчата 
старших курсів. 

На скільки він використовував свої чоловічі принади, мені не відомо. Хоча 
на випускному вечорі у “Першотравневому” ресторані він упадав за моєю 
однокурсницею Ніною Горбуновою, а вона просила мене вберегти її від “соблазна”. 
Може це була всього-навсього її дівоча тактика (я тоді вже мав кого оберігати і 
тактовно відмовив панні-однокурсниці).

Ф. Д. викладав у нас два спецкурси – “Географію промисловості СРСР” та 
“Географію транспорту СРСР”. Обидві ці дисципліни були самі по собі цікавими 
(пізніше – у 60–80-х роках “Географію транспорту СРСР” на третьому курсі 
викладав уже я). Для “Географії промисловості” був підручник пермського ученого 
М. Н. Стєпанова (я бачив, як часом Ф. Д., очевидно, не встигаючи підготувати 
лекцію, клав перед собою цей підручник). 

А лекції з “Географії транспорту” треба було готувати. Зрозуміло, молодий 
учений часу мав небагато, тоді йому було якихось 28 років. Отже: треба було 
виділяти ресурси часу на чоловіче товариство, кохання, хоч до забав він не був 

* Публікується вперше. Шаблій О. Спомини про учителя і колегу. – Львів, 10 березня 2015 р.



ВИЗНАЧНІ ВІТЧИЗНЯНІ ГЕОГРАФИ662

схильний. До цього часу дивом на кафедрі збереглися екзаменаційні відомості 
про складання іспитів нашою групою економіко-географів з названих дисциплін. 

Вже десь всередині третього курсу Ф. Заставний взявся керувати моєю 
науковою працею. Вибрали оригінальну тему: “З’єднання західноукраїнських рік 
водним транспортом”. Ця тема була актуальною до середини ХІХ ст., тобто до 
залізничного будівництва на цій території. А тепер – сто років пізніше? До того ж 
через регіон пролягає Головний Європейський вододіл між басейнами Чорного і 
Балтійського морів. 

Вивчення цієї проблеми почалося із застосування літературного методу. 
Я кинувся у бібліотеки, особливо – у Наукову книгозбірню університету, де 
знайшов багато публікацій на цю тему навіть з другої половини ХІХ ст. – на 
початку ХХ ст. Пам’ятаю статті професора та інженера Львівської політехніки 
Матакевича (Matakiewicz). Зробив непогану картосхему і виступив на звітній 
студентській науковій конференції у березні 1957 р. 

Правда, після моєї доповіді в обговоренні виступив декан факультету доц. 
Петро Цись. Він не особливо любив Ф. Д. (не мене) чи то нашу кафедру, чи може 
й економічну географію, бо виніс такий вердикт:

– Ідея з’єднання верхів’їв річок непогана. Бо буде робота не лише водно-
річковому, але й залізничному транспорту: залізничний буде возити воду у 
цистернах для річкових каналів, а річковий – на цій основі транспортуватиме 
вантажі і людей”. Отже, тема не була виграшною.

Я ще спробував опублікувати статтю на цей сюжет у якомусь спільному 
біолого-географічному збірнику, редактором якого був професор-біолог 
Гребінський. Але останній статтю не схвалив. Так вона не побачила світу. І десь 
до цього часу лежить у моєму архіві. Можливо, випадково віднайдеться.

Саме тоді, влітку 1957-го року мене “перехопив” зав. кафедри доц. О. Т. Ва-
щенко. На т. зв. виробничу практику він послав мене вивчити Олеський район 
(ліквідований пізніше – у 1959 р.). Правда, я від цього не постраждав, бо натрапив 
на дуже оригінальний об’єкт дослідження і познайомився з цікавими людьми. 
Зокрема, з добродієм Мартином Івановичем Заставним – однофамільцем Федора 
Дмитровича, але зовсім не родичем (про це іншим разом).

Але з Ф. Д. ми залишилися друзями, на скільки можуть бути друзями молодий 
доцент і старшокурсник-студент. Якраз з жовтня 1958 р. мене як студента V курсу 
зарахували на посаду старшого лаборанта моєї рідної кафедри. Правда, приблизно 
через три роки (1961 р.) Ф. Заставний перейшов працювати доцентом кафедри 
економічної географії Львівського торгово-економічного інституту (тепер – 
Комерційна академія), де звільнилася посада: зав. кафедри М. М. Паламарчук 
перевівся у Київ, а завідувачем кафедри став доц. Анатолій Куц.

Наші зв’язки із Ф. Д. продовжувалися. Інерція динаміки наукової творчості 
вченого не припинилася. Започаткований в університеті рух отримав в Інституті 
новий поштовх. Ф. Д. тут розширив тематику пошуків з Львівсько-Волинського 
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вугільного басейну до всього паливно-енергетичного комплексу Західного регіону 
України. Як з рогу достатку посипалися нові книги-монографії і статті. 

Ще в університеті він видав кілька книг: “Львівсько-Волинський вугільний 
басейн” (1956 р.), “Торфові ресурси західних областей України” та ін. У 
співавторстві з Б. Крупенчиком і А. Куцом появилася книга “Край індустріальний” 
(1961 р). А далі – одноособова праця “Край вугілля, нафти, газу”. Тут вже знайш-
лася і для мене робота: на просьбу видавництва “Каменяр” у Львові я створив 
обкладинки цих монографій, намалював портрет першого дослідника Львівсько-
Волинського басейну М. М. Тєтяєва, нарисував декілька картосхем. Так Ф. Д. 
втягнув мене у книжково-журнальне видавництво “Каменяр”, познайомив з його 
редакцією і редакторами. Часом під час обідньої перерви чи після роботи вони і я 
з ними ходили на каву у поблизькі кав’ярні. Алкоголем не зловживали.

Правда, серед письменників, журналістів та учених (а вони були постійними 
авторами у цьому видавництві), а також редакторів завжди знаходилося три-
чотири алкоголіки, яким не треба було багато пити, щоб швидко сп’яніти і втяти 
якийсь виклично-кумедний номер. Мені Ф. Д. розказував кілька таких випадків. 

Перший. У березні 1953 р., коли помер вождь світового пролетаріату 
тов. Сталін, усюди скликали траурні збори. Відбулося таке зібрання у редакції 
партійної обласної газети “Вільна Україна”, де тоді працював кореспондентом у 
відділі сільського господарства Ф. Д. Тоді колектив газети зібрався у спеціальній 
залі, де виголошували траурні, плаксиві і, очевидно, лицемірні промови. Зала була 
переповнена. В її кінці скучав під кайфом відомий редактор (прізвища не називаю, 
хоч Ф. Д. мені повідомив). Перед ним стояла пишна дівчина-друкарка. Коли нота 
“скорботи” за вождем досягла максимуму, редактор чи то навмисне чи для забави, 
забувши, де він знаходиться, щіпнув красуню за її тлусту частину тіла, яка нижче 
спини. Ця не скрикнула, не обурилася, а зненацька дико … розреготалася. Уявляєте 
конфуз у “траурній” залі? Довелося редактора негайно виключати з членів КПСС 
(правда, згодом у партії його поновили і на посаді теж). 

Другий випадок стався з одним з редакторів видавництва “Каменяр”. Він – 
цей редактор вже фундаментально потерпав від алкоголізму. Правда, коли не 
вживав “зеленого змія”, був повністю нормальною людиною, навіть писав вірші. 
Але вже як запивав, мав напади “білої гарячки”. Один раз у такому буйстві він 
десь о третій ночі подзвонив у Москву у самий ЦК КПСС. І розпачливим голосом 
(де він взяв прямий телефон?) закричав у телефонну трубку:

– Пока вы там спите, знаете ли вы, что делается во Львове?! Здесь власть 
захватили бендеры!!! Готовится вооруженное восстание!!!

Уявляєте, який переполох коївся у “керівних органах” у “столице родины 
чудесной”? Підняли усіх, кого треба і не треба, на ноги. Але тривога була 
надаремною. Звісно, Бориса (пардон, назвав його ім’я) було позбавлено партійної 
приналежності, але як ветерана війни залишено на роботі. Отак я увійшов, як 
автор, у “здоровий” колектив львівського видавництва, у якому згодом надрукував 
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дві книжки. Правда, їх редактором була жінка Параскева (Паша) Шаповаленко. 
Були це мінімонографії: “Лісохімія Карпат” (1967 р.) і “Скарб зелений” (1969 р.). 
Останню я жартома називав “скорбь зеленая”. Шлях до видання був довгим. 
Розповім за порядком.

Коли я закінчив навчання (1959 р.) і вже працював на кафедрі, Ф. Д. Заставний 
порадив мені зразу братися за кандидатську дисертацію. Було важливо передовсім 
вибрати тему дослідження. От ми з ним і визначили її з урахуванням декількох 
дуже неподібних чинників. 

По-перше, тема має бути, як мінімум, економічно актуальною. По-друге, 
екологічно важливою. По-третє, доступною за статистичними матеріалами (були 
деякі теми для мене закритими. І мені – сину репресованого, навряд чи видали  
хоча би форму-3 на доступ до цих матеріалів). По-четверте, “свіжою” у науково-
пошуковому відношенні. Можна шукати і по-п’яте, по-шосте і т. д. Вистачає 
цих трьох названих. І ми разом із Ф. Д. вибрали об’єкт дослідження. Це лісовий 
комплекс Західного регіону. Звичайно, завідувачеві кафедри доц. О. Ващенку 
ми нічого не сказали. Чи добре ми поступили? Може й непогано, бо попередній 
вибір теми дисертації для вчорашнього студента до нічого не зобов’язував. Треба 
було ще чекати два роки (1961 р.), поки я вступив в аспірантуру заочно і аж тоді 
визначитися з темою дослідження.

Але затвердили тему у 1961 р. вже без участі Ф. Д. Він перейшов тоді 
працювати у Львівський торговельно-економічний інститут. Минув деякий 
час і Федір Дмитрович після смерті доц. А. С. Куца стає завідувачем кафедри 
економічної географії інституту. Тоді і я був там своєю людиною і мало не усі 
працівники були випускниками нашої кафедри (доц. Микола Петрига, Степан 
Волос, Зінаїда Якубова та ін.).

У той час Ф. Д. вже був одружений з Марією Йосипівною Лещух. Між нею 
і Ф. Д. була вікова різниця, що з часом швидко скорочувалася. Марійка, як я її 
називав, була випускницею нашого факультету, яка посвятила Ф. Д. і дітям – дочці 
Оксані і синові Юрію своє життя, працю і любов. 

Тоді подружжя отримало від міської влади (а може інститутської?) нову 
квартиру на вул. Чкалова (тепер М. Тугана-Барановського), недалеко від інституту. 
Пам’ятаю, коли народився син Юрко, його ліжечко зайняло мало не половину 
кімнати, бо квартира була малогабаритною. Але і там Ф. Д. знаходив місце для 
творчої наукової праці. Це вночі. А вдень він мав місце за невеликим столом на 
кафедрі. 

Так минали шістдесяті роки. Під їх кінець Ф. Д. видав солідну наукову 
працю “Экономические проблемы развития территориально-промышленных 
комплексов” (1969 р.). Вона стала основою його докторської дисертації. Тоді він 
попросив мене – вже молодого кандидата географічних наук (захист дисертації 
у 1970 р.), написати на неї рецензію. Рецензію я написав і опублікував у 
загальноукраїнському часописі “Економіка радянської України”. 
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Докторську дисертацію на тему “Економіко-географічні проблеми дослідження 
територіально-промислових комплексів” Ф. Д. захистив у 1970 р. у Ленінградсь-
кому університеті, де кафедрою економічної географії та Ученою радою із захисту 
дисертацій керував проф. Борис Ніколаєвіч Семевський. Через два роки там же 
дисертацію доктора наук захистив і мій шеф О. Т. Ващенко. Шлях у Ленінград був 
прокладений. Після них, але вже при проф. Сергієві Борисовичу Лаврові докторські 
дисертації захистили: Валерій Поповкін (м. Київ), Юхим Пітюренко (м. Київ) та 
Олег Шаблій (м. Львів). Зокрема, я став доктором наук у 1978 р. 

Перед тим Ф. Заставний перебрався до Києва (1974 р.). Там він влаштувався 
керівником відділу в Раді з вивчення продуктивних сил (РВПС) УРСР Академії наук 
УРСР. У Києві він отримав гарну квартиру на півдні столиці у багатоповерховому 
будинку з виглядом на Південний міст через Дніпро і на саму цю головну водну 
артерію України.

Я, приїжджаючи у Київ, зразу заходив до нього на роботу, цікавився його 
успіхами. Було видно, що інтенсивність праці тут непомірно вища, ніж у Львові, 
у навчальному закладі. Перший візит у Києві я робив до офісу Ф. Д. (а РВПС 
знаходилася на бульварі Шевченка, 60), тобто близько до Головного залізничного 
вокзалу. О 9-ій годині ранку Ф. Д. був при ділі.

Тоді ми, як правило, за ще львівською звичкою виходили із його офісу і йшли 
у поблизький кафетерій пити кавусю, не обминали 25 дека коньяку (може і було 
по 50, але до сотні навіть не наближалися): все-таки починався робочий день, 
а попереду ще були ділові зустрічі – найчастіше захисти дисертацій, де я був 
як ще членом ради в Інституті географії, що близько на Володимирівській, 44, 
чи далеко – аж на Васильківській на географічному факультеті університету 
ім. Т. Шевченка, то опонентом.

Одного разу десь у березні місяці ми вийшли на бульвар Шевченка, щоб 
пригубити по чашці кави. Світило яскраве сонце, з даху і великих (до 1 м) бурульок 
капала вода. Ми йшли поруч близько 0,5 м один до одного. І раптом між нами 
ніби розірвалась ґраната: велика бурулька зірвалася з даху і гримнула між нами не 
зачепивши жодного з нас.

– Ну, вы родились в рубашках, – сказав перехожий і подався тротуаром 
вверх по бульвару. Справді, у той день у дворі Софії Київської від такої бурульки 
загинула одна жінка. 

Раз чи два я ночував на квартирі Ф. Заставного. В таких випадках розслаб-
ляєшся, а ще по смачній вечері, яку готувала п. Марія. І в такому блаженстві я 
собі дозволив зайве – наступив на болючий мозоль Федора Дмитровича. 

– Федоре Дмитровичу, – звернувся я. – Чи не пора вам з Марійкою повер-
татися до Львова.

Треба було бачити розчервоніле обличчя Ф. Д. Він вибухнув неадекватною 
фразою: 

– Олег!!! Я вас ніколи не запрошу більше до себе.
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Я не зреагував. Хоча знав, що між ним і дружиною точаться суперечки щодо 
доцільності їх проживання і праці у Києві. Марійка як львів’янка і галичанка там 
просто не пристосувалася. Діти виросли: старша Оксана вийшла заміж, мала свою 
сім’ю і мешкала окремо. Син Юрій скінчив університет (економічний факультет), 
мав добру працю і не потребував батьківської опіки. 

А сам Ф. Д. на щось надіявся. На що? Думаю, як мінімум, на отримання 
звання академіка АН УРСР. Він цього заслужив своєю працею. Але мати 
достатню кількість монографій з проблем розміщення продуктивних сил в умовах 
“розвиненого соціалізму” – це одне. А добитись цього звання – це зовсім інше. 
По-перше, треба мати науково-громадську підтримку; по-друге, мати відповідну 
біографію і бути членом КПРС в умовах Києва замало. Найгірше те, що Ф. Д. 
був білою вороною як у Києві і у РВПС загалом. Як західняк, галичанин він не 
був своїм у середовищі тих, хто мав у резерві біографію з адміністративними та 
партійними посадами. Більшість з останніх зробили кар’єру саме так, не маючи 
особливих заслуг перед наукою.

Першим серед них був “смотрящий” в географічному середовищі – член-
кореспондент АН УРСР Алєксандр Мефодієвіч Марініч – багаторічний декан 
географічного факультету, проректор університету, міністр освіти на протязі 
дев’яти років (1971–1979 рр.). Цей українофоб, де міг, там шкодив “западенцям”: 
до останнього дня не визнавав акад. Степана Рудницького фундатором новітньої 
національної географії, утримував за собою посаду директора Інституту 
географії протягом дев’яти міністерських років (залишивши “місцеблюстителем” 
прислужливого професора А. Золовського), не приймав в аспірантуру і на працю 
галичан та ін. А сам то був вузьким спеціалістом-геоморфологом. Економічна 
географія була для нього як кістка у горлі. Коли на посаду директора Інституту 
географії було майже призначено проф. Миколу Пістуна – випускника Львівського 
університету (усе було погоджено в АН, але ще залишалось узгодити кандидатуру 
в ЦК КПУ), А. Марініч зумів протягом однієї ночі усе “переграти” – мав 
підтримку у ЦК. Цей нищитель української освіти користувався привілеями перед 
комуністично-більшевицькою владою.

Він, зокрема, довго опирався, щодо поміщення в “Географічній енциклопедії 
України”, яка виходила під кінець існування совєтського режиму і редактором 
якої він був, фразу про С. Л. Рудницького як фундатора новітньої національної 
географії. Він так її і не помістив. А для видатних національних вчених-географів – 
В. Ґериновича, М. Кордуби, Ю. Полянського та ін. не знайшлося місця в основному 
тексті відповідних томів (лише в додатку, а Ю. Полянський загалом випав із цієї 
когорти). У Географічній енциклопедії держави Україна не знайшлося місця для 
статей про етнічні землі національної території. Наприклад, Волині, Галичини, 
Слобожанщини, Буковини і т. д.

Вдома та й на роботі цей адепт більшовизму в географії розмовляв лише 
російською мовою і цим постійно хизувався. Звертаючись до Ученої ради 
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чи відкриваючи засідання зборів, він аж до своєї смерті у 2008 р. звертався: 
“Товариші!”. На подібних зібраннях я насилу себе стримував, щоб не стати і не 
вийти із зали.

Особливо ненавидів А. Марініч мене і професора Федора Заставного. Чи 
то за наше “географічне походження” чи за працьовитість. Одного разу я чекав 
на проф. Петра Шищенка біля будинку Інституту географії. Він затримувався у 
кабінеті директора Інституту. Коли Петро Григорович вийшов, він мені пояснив:

– Я довго вислуховував тиради про те, що Заставний переписав з “Геогра-
фічної енциклопедії” тексти про природні регіони у своїй книзі. Саме тоді Ф. Д. 
підготував до друку підручник “Економічна та соціальна географія України”, 
рукопис якої рецензували у Міністерстві освіти. Чому цей рукопис опинився на 
рецензії в Інституті географії, не знаю. Марініч усе контролював.

Наступного дня, приїхавши у Львів, я зразу повідомив Ф. Д. про розмову з 
П. Шищенком. Як далі розвивалися події , мені невідомо. В усякому разі підручник 
з грифом МОН (і з моєю рецензією) вийшов і пізніше був перевиданий. Це був 
перший підручник із соціально-економічної географії незалежної України, що мав 
широкий збут по всій її території. У своїй рецензії я мав деякі претензії. Не так 
до змісту, як до структури посібника (знову, як у старі часи, на перше місце було 
поставлено важку промисловість). Але це не впливало на моє позитивне ставлення 
до цієї першої у Львові великої праці Ф. Д. Заставного.

Отже, шляхи кар’єрного зростання Ф. Д. у Києві були заблоковані. Незважаючи 
на те, що з РВПС його підтримував керівник цієї малопродуктивної академічно-
прикладної установи А. Алимов (уже у наш час її ліквідували). В один час Ф. Д. 
від імені останнього, знаючи, що мені у Львові нічого не світить, запропонував 
переїхати до Києва (навіть обіцяли двокімнатну квартиру) і очолити якийсь там 
сектор. Я, звичайно, не погодився. І правильно зробив. 

Після аварії на Чорнобильській АЕС почалися переселення деяких київських 
львів’ян (проф. С. А. Генсірук, Ф. Д. Заставний та деякі інші) до Львова. Першим 
поміняв київську квартиру С. А. Генсірук (у Києві мешкав за Ботанічним садом 
НАН України на вул. Нікольсько-Ботанічній, а у Львові виміняв на житло біля 
парку ім. І. Франка на вул. С. Крушельницької). Ф. Д. Заставний вслід за ним 
виміняв свою київську квартиру на непогане приміщення у Львові на вул. Генерала 
Чупринки (тоді А. Пушкіна). З виходом у сквер-горóд, але із великим трамвайним 
та автомобільним шумом. Може тому більше часу працював не вдома, а на кафедрі.

Три роки (1988–1990 рр.) професор очолював кафедру економічної географії 
географічного факультету Львівського державного університету ім. Івана Франка. 
Отже, ми знову, вже вдруге зустрілися на рідній мені і йому кафедрі. 

“Перевести” Ф. Д. з Києва до Львова було не так просто, як може здатися. 
Там у РВПСі на нього покладали надії в одній справі, точніше у великому проекті 
із складання т. зв. “Комплексних схемах економічного і соціального розвитку 
адміністративних областей”. Треба було описати 25 областей УРСР з позицій 
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їх перспективного розвитку. Ф. Д. був керівником досить малочисельної групи 
працівників РВПС. Терміни виконання були стиснуті, а праці дуже багато. Ф. Д., 
як відповідальна особа, сидів денно і ніщно, щоб вкластися у нормативи. В СРСР 
відбувалася т. зв. горбачовська перебудова…

Зрештою, завдання було виконано. Але воно вже було нікому не потрібним. 
Зрозуміло, що СРСР йшов до свого логічного кінця. І праця Ф. Д. та його групи 
пропадала на очах. А квартира у Львові ще не маячила на горизонті… Поскільки на 
нашій кафедрі я був тоді єдиним професором, то за логікою процесів (звичайно за 
конкурсом) мені мало б дістатися завідування кафедрою. Але поки владу тримали 
комуністичні бонзи (ректор В. Чугайов) та їх університетські та факультетські 
блюдолизи, про моє завідування не могло бути й мови. І я це добре розумів.

Тоді ми з працівником кафедри Маркіяном Мальським взялися за “переведення” 
до нас Ф. Д. Не пам’ятаю хто сказав, що професор поїхав з Києва у рідне село 
Добринів на Івано-Франківщині (Рогатинський район). Маркіян (тоді ще молодий 
кандидат наук) вже мав автомашину. І ми, не гаючи часу, махнули у Добринів. На 
жаль, Ф. Д. там не було. Залишилися лише старі батьки. 

Тимчасом ми дізналися, що певними особами на факультеті проводиться 
робота про переїзд до Львова з метою заняття посади завідувача професора Миколи 
Пістуна. Ми знали, що наш добрий приятель цього не зробить, як він казав, по-
перше, з етичних міркувань (на кафедрі вже був професор, тобто я) і, по-друге, 
не захоче їхати до Львова його дружина Ніна Федорівна. Тому робити ставку 
на проф. М. Пістуна було недоцільно. Водночас, дружина Ф. Д. Марія проявила 
бурхливу діяльність з пошуку у Львові доброї квартири (у Києві квартира була 
першокласною). Та й Ф. Д. не пручався.

Спочатку він став зав. кафедри за наказом, а потім вже обраною особою. 
Університет надав йому тимчасове житло – однокімнатну квартиру у гуртожитку 
на вул. Пересади (тепер Медової печери). Там він лише ночував, бо житлові і 
комунальні умови були примітивні. Більше часу він проводив на кафедрі.

Ми часто з ним обідали. Він, як поважний львів’янин, швидко освоював 
“продовольчо-харчовий простір” у центрі міста радіально від Головної пошти 
(що поруч з нашим факультетом) по вулицях Жовтневій (тепер П. Дорошенка), 
Коперника, 17-го вересня (Січових Стрільців), М. Горького (І. Гнатюка та ін.). 
Часом виїжджали (спочатку автобусом, а з 1988 р., коли я придбав авто, також ним) 
під Брюховичі на мою садово-городню ділянку. Особливо взимку. Тоді палили в 
каміні вогонь, розпечатували пляшечку і консерву і в такий спосіб грілися та вели 
неквапливі розмови. Про те, про се і найменше про економічну географію, яка під 
кінець совєтської влади зайшла в теоретичний тупик.

Так швидко минав час, поки не утворилася незалежна Україна. А була перед 
цим ще одна подія, яка докорінно змінила мій соціально-науковий статус у 
контексті деяких змін у такому статусі проф. Ф. Д. Заставного. А суть полягала у 
наступному. 
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Після проголошення суверенітету України (16 липня 1990 р.) стали створювати 
кафедри географії України у Львові, Києві, Тернополі та інших містах. У нас було 
оголошено конкурс на посаду завідувача нової кафедри. Не відомо, хто подасть 
заяву. Найбільш ймовірні претенденти це Ф. Д. і я. Але професор явно не спішив.

Вже закінчувався термін конкурсу. Я теж не подавав заяви, поважаючи самого 
Ф. Д. і даючи право йому першому вибирати. Коли до deadline (крайньої межі) 
залишилося два чи три дні, я підійшов до Ф. Д. і сказав, що думаю подавати 
заяву на посаду зав. кафедри географії України, тобто вакантну на той час. Це 
спрацювало: наступного дня було погоджено, що він подає заяву на керування 
кафедрою географії України, а я – на завідувача кафедри економічної і соціальної 
(перед цим у її назві ми додали це останнє слово) географії. 

Все йшло гаразд, поки не дійшло до формування кадрового складу нової 
кафедри і поділу кафедральних “виробничих” площ. З нашої кафедри на “Географію 
України” пішли три особи, забравши з собою ті навчальні дисципліни, які вони 
викладали. Це передовсім сам Ф. Д. разом з курсом “Географії України” (фізичної 
та економічної), ас. Єлизавета Максимова (з курсом “Історія і методологія 
географічної науки” і “Методикою викладання географії” та доц. Наталія 
Недашківська. Крім того, від нас відійшов і кабінет завідувача, у якому залишив 
за собою робоче місце Ф. Д.

Ці, на перший погляд незначні, перетурбації таїли деякі майбутні 
непорозуміння. І ось чому. По суті, було створено дві паралельні кафедри еконо-
мічної і соціальної географії, навчальні плани яких, особливо т. зв. спецкурси, 
перекривалися.

По-друге, перетиналися тематики дисертаційних, дипломних, маґістерських 
та курсових робіт. Бо географічним об’єктом дослідження в обох випадках був 
Західний регіон України.

По-третє, частина викладачів-фізгеографів почували себе в економіко-
географічному середовищі (доц. С. Трохимчук та ін.) дискомфортно і т. д.

Так чи інакше, треба було жити у новій, складнішій обстановці і знаходити 
позитиви з цього факту. Ми ухвалили наступну тезу: більше уваги звернути 
на теоретичні і методичні проблеми нашої науки, її інформатизації. Що й було 
зроблено.

Спільними зусиллями з Ф. Д. ми, по-можливості, уникали відкритих пуб-
лічних суперечок. Їх гострота проявлялася у його чи моєму кабінетах, де ми 
говорили собі гірку правду. Віч-на-віч це дозволялося. Десь мав рацію він, десь – 
я. Я зберігав дистанцію, пам’ятаючи, що перед мною був мій університетський 
учитель. От, наприклад, були розходження в оцінці деяких наших старших колег, які 
вже перебували у кращих світах – проф. О. Т. Ващенка та акад. М. М. Паламарчука.

Коли у 2000-му році я розпочав свій новий видавничий проект “Постаті 
українського землезнання” публікацією книги “Професор Опанас Ващенко”, 
Федір Дмитрович сказав мені:
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– Чому ви співаєте дифирамби Афанасію Трохимовичу? Він же був посе-
реднім ученим.

На це я йому відповів наступне.
– Це не правда. Треба брати характеристики вченого комплексно. Щодо 

О. Ващенка, то він, по суті, був фундатором економічної географії у Західному 
регіоні вже по війні, створив відповідну наукову школу, до якої входите ви і я, 
та й його праці мають важливий науковий сенс, особливо у розвитку теорії 
територіального комплексування. Він відновив тематичну картографію, започат-
ковану В. Кубійовичем у міжвоєнний період і т. д. Тому у моєму ставленні до 
О. Т. Ващенка нема жодної ґлорифікації.

Можна частково зрозуміти Ф. Д. Коли він у 1956–1961 рр. працював на кафедрі 
і був тоді у зеніті своєї продуктивності, зав. кафедри О. Т. Ващенко проявляв 
ознаки заздрощів. Наукову продуктивність Ф. Д. керівник кафедри називав 
“заставщиною”. Але “ревність” тоді проявляли до Ф. Д. також доц. Г. А. Зільбер, 
проф. К. І. Геренчук та деякі інші.

Був такий цікавий з погляду внутрішньокафедральних стосунків випадок. 
Ф. Д. виписав видану у Москві книгу “Торфяные ресурсы СССР”. Вона прийшла 
на кафедру і завідувач сховав її у свій сейф. Тимчасом Ф. Д. позичив таку ж книгу 
у геологів і, як нічого не бувало, сів собі за столом (а усі викладачі і завідувач 
кафедри мали спільний кабінет), розгорнув книгу і пише статтю чи нову книгу про 
торфові ресурси західних областей. У кабінет зайшов О. Т. Ващенко і оторопів: “як 
це Ф. Д. дістав із сейфу книгу” (так йому здалося). І прорік голосом ображеного:

– Федір Дмитрович! Нельзя так поступать, нельзя! Нєхорошо!
– Що нехорошо? – запитав той, ніби не розуміючи, де собака зарита. 
– Нєхорошо, що ви взяли із сейфа книгу без мого дозволу.
– …
Після цього шеф відкрив своїм ключем сейф, де на полиці спокійно лежала 

книга “Торфяные ресурсы СССР”. Вибачення не наступило.
Так само у Ф. Д. були непорозуміння з акад. М. М. Паламарчуком. Це тоді, 

коли вони працювали у Києві. Академік мав складний характер, був психічно 
надломленим чи то генетично, чи через розстріляного большевиками його батька. 
Уживався у колективі нелегко. Більшість молодих, що залежали від нього, до пори 
до часу терпіли. І навіть дописували його прізвище до своїх статей. Тут немає 
нічого доброго і нічого поганого. Академік керував спільною для всіх у відділі 
науковою темою, консультував підопічних і мав моральне право підписуватися під 
спільними працями – статтями чи навіть монографіями. Так, він був співавтором 
монографій з К. Тащуком, І. Горленко, Р. Язиніною та ін. 

Отже, аргумент про творчу неспроможність М. М. Паламарчука відпадає. 
Академік багато написав у ділянці теорії територіального комплексування.

А тертя між ученими – річ звичайна. Головне, щоб воно не переростало у 
ворожнечу. Гірше, коли починаються чвари, де втрачається початок і кінець 
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суперечок. Я цінував М. М. Паламарчука за його відкритість. Він обіцяв мені бути 
офіційним опонентом на захисті докторської дисертації. І став ним, незважаючи 
на інсинуації. А коли я попросив Ф. Д. виступити у цій ролі, він відмовився 
під тим претекстом, що не має часу. Мені було скрушно, бо я знав, що справа 
не в наявності чи браку часу. Та я ніколи не був злопам’ятним. Швидко забуваю 
заподіяну мені неприємність і не тримаю каменя за пазухою. Так було і цього разу. 
Радше, між мною і Ф. Д. з 1990 р. розгорнулося творче змагання.

Я хотів щоб праці Ф. Д. були без оглядання назад або, щоб не було і нашим і 
вашим. От як сталося при виданні підручника “Економічна і соціальна географія 
України”. Я був незадоволений, що вже у передмові Ф. Д. згадав А. Солженіцина 
та Іпатіївський літопис. “Для чого ви називаєте цього ліберала, який вже тоді 
проявляв свою політичну антиукраїнськість і лінґвістичну некомпетентність. А 
щодо Іпатіївського літопису, то це всього-навсього один із списків Київського 
літопису. Тому нема сенсу посередньо рекламувати свій москвоцентризм”. Бо так 
можна було пояснювати згадування А. Солженіцина і названий “літопис”.

Все це творилось ще до отримання незалежності України – десь у 1989-му 
чи 1990-му р. І першим, хто проглядав рукопис підручника, був ректор-ретроград 
В. Чугайов. Тоді ми з Ф. Д. були нерозлийвода. Я дуже радів, що він знову 
повернувся на рідну кафедру.

Легкий переполох стався з нами, коли 19 серпня 1991 р. назрів державний 
переворот в СССР в особі ҐКЧП. Ситуація змінювалася кожної хвилини і години. 
Непевність мляво тягнулася 3–4 дні. Інформації було мало. Ми з Ф. Д. сиділи в 
нього чи в мене у кабінетах на кафедрі. Пили каву або чай і поглядали на телефонну 
трубку. На другому кінці телефонного проводу сиділа дружина Ф. Д. Марія 
Йосипівна. Час від часу вона телефонувала нам і передавала останні телевізійні 
відомості. Перші три дні вони були непевні. А на четвертий день (здається, це 
була середа) почалась втеча ґекачепістів – їх політ у Крим до інтернованого 
М. Горбачова. Від радості ми з Ф. Д. пішли у підвальне (винне) приміщення 
ресторану “Фестивальний” на вул. Січових Стрільців і щасливі випили пляшку 
шампанського. Буквально на наступний день – 24 серпня 1991 р. було проголошено 
незалежність України. Кожен з нас тепер серйозно задумався: яка наша роль у 
розвитку національної географічної науки і освіти в умовах незалежної держави. 
Тут ми були загалом однодумцями, але з деяким поділом праці.

Проф. Ф. Д. Заставний взявся поважно за розвиток географічного україно-
знавства. Я не відставав від нього (книга “Соціально-економічна географія 
України” вийшла три рази – у 1993 р., 1995 р. і у 2000 р.). 

Він розвивав демо- і етногеографію – ланку, яка була занедбаною в совєтський 
період (піонерними були книги про східну і західну українську діаспору). Я 
спрямував свої зусилля на історію національної географії – узагальнення процесів 
становлення і розвитку, її місця у європейському і світовому вимірах, роль 
персоналій (в т. ч. усунутих з наукових котурнів большевицьким режимом) та ін. 
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Раз чи два Ф. Д. мені говорив: “А для чого ви публікуєте праці українських 
географів окремими книгами”? (це була реакція на мій проект “Постаті українського 
землезнання”). І далі: “Хто захоче щось почитати, наприклад, Рудницького чи 
Кубійовича, хай іде у бібліотеку і читає”.

– Воно то так, – відповідав я. – Але я подаю найважливіші праці ученого, 
часто такі, які так просто їх знайти. Деякі я привіз із Сарселя (міста біля Парижа), 
Мюнхена, Вашинґтона та ін. Крім того, я подаю критичний аналіз творчого 
спадку ученого, пишу якнайповнішу його біографію, бібліографію праць. Це дуже 
складна і відповідальна праця. 

Коли було введено наукові пенсії (я із Ф. Д. вже були “глибокими” пенсіоне-
рами), ми та ще декан Я. Кравчук подали заяви на звільнення, щоб отримувати цю 
дещо підвищену пенсію. Через кілька днів поновилися.

Але доц. Я. Кравчук позбувся посади декана, а я і Ф. Д.залишилися завіду-
вачами кафедр, але за договором (без обрання) і лише на один рік. Прийшлося 
кожного року заново укладати річний договір. Я не робив собі з цього проблеми. 
Але Ф. Д. “труханув”. Він дещо усамітнився, став менш комунікабельним і 
динамічним. Він приходив щоранку у свій кабінет і писав, писав, писав. Ніби 
наверстував втрачене. Крім того, почав цуратися економіко-географічного това-
риства, хоч залишався членом Спеціалізованої ученої ради. 

Він і до того не був публічною людиною. Правда їздив на конференції, в т. ч. 
міжнародні, але уникав доповідей з трибуни. Пам’ятаю конфуз, коли на з’їзді 
Польського географічного товариства у м. Любліні він виступив на іншу, ніж 
заявлена, тему. Поскільки польською мовою він володів слабо, то слухачі мало 
втямили про що мова. Мені було неприємно…

А ще був такий випадок. Саме тоді Ф. Д. видавав велику книгу “Географія 
України”. Її я називав книгою з метеликом, бо на обкладинці на фоні гір тріпотів 
крильцями якийсь махаон (метелик). Я жартував, що тут не вистачає лише піонера 
з сачком.

Жарти-жартами, але Ф. Д. – кайфував: носив книгу із собою і нахвалявся перед 
деякими делегатами з’їзду, бо було чим. Якраз на обіді ми сиділи з одним відомим 
краківським демогеографом Є. Єльонеком (Jelonek). Коли закінчився обід, Ф. Д.
показав книгу знаменитості. Той взяв, глянув на неї, поклав під пахву і подякував 
Ф. Д., подумавши, що той дарує йому цей сигнальний примірник.

– Ні, ні! То одна-єдина книга в мене, – прорік отетеревілий Ф. Д.
– Dzięnkuję, dzięnkuję! – ще раз ввічливо подякував професор Єльонек. 

Встав і пішов.
Якось Ф. Д. вдалося наздогнати його і повернути собі книжку. А загалом з 

поляками у нього склалися добрі стосунки, особливо з ученими Люблінського 
університету ім. Марії Кюрі-Склодовської. Один чи два рази він їздив туди 
викладати географію України. Мені теж запропонували читати лекції там же, але 
на період Різдвяних свят, тобто з 6-го по 16-те січня. Зрозуміло, що я відмовився.
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Особливо добрі стосунки мав професор з доцентом Варшавського універ-
ситету Вітольдом Кусіньським. Останнього недолюблювали на його кафедрі, 
очевидно, тому, що у “народно-демократичний” період той працював секретарем 
парторганізації Варшавського університету. Але він був переселенцем із м. Рівного, 
де десь у 1944 р. бандерівці вбили його батька. Якоїсь злоби до українців він не мав. 
І тому, очевидно, зійшовся із своїм ровесником – Ф. Д. Їх “союз” завершився тим, 
що п. Вітольд переклав польською його шкільний підручник “Географія України”. 

Під кінець життя Ф. Д. виконував два види діяльності поза безпосередньою 
працею на кафедрі. Зокрема, він був науковим керівником держбюджетної теми 
про депресивність регіонів України. Це була складна тема. І професор поставився 
до неї дуже поважно. Результатом стала перша в Україні узагальнена монографія 
про депресивність її регіонів.

Другою “парафією” Ф. Д. була Спеціалізована вчена рада, якою він керував 
декілька ротацій (правда, з 2008 р. ці функції від нього перейняв я). Ф. Д. був дуже 
прискіпливим, може аж забагато, до дисертацій і дисертантів. Розповім декілька 
випадків.

До нас звернулася доцент Волинського університету ім. Лесі Українки 
п. Наталія Коцан. Тема дисертації була пов’язана з митною територією України. 
Робота виконана на належному науковому рівні. Але без обговорення Ф. Д.
відмовив п. Наталії на тій підставі, що у нашій раді не було спеціалістів з цієї 
проблеми. 

Цей підхід можна назвати перестрахуванням. Н. Н. Коцан таки захистила 
дисертацію у спеціалізованій вченій раді географічного факультету Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка. Я був у неї офіційним опонентом. 
Були й інші приклади, яких тут не наводжу.

Незважаючи на ці окремі “проколи”, Спеціалізована рада працювала 
інтенсивно. І багато тоді молодих адептів географії, а тепер вже людей середнього 
віку були і залишаються вдячні Ф. Д. і згадують його добрими словами. 

Згадаю декілька випадків, що сталися у процесі нашої наукової життєдіяльності 
і запам’яталися. Деякі мають анекдотичний характер.

Перший випадок. У 2000 р. в Одесі відбувався черговий з’їзд Географічного 
товариства України. На ньому обирали голову Товариства і його Президію. До 
того Головою був проф. А. М. Марініч. Всі чи майже всі делегати знали його як 
партійно-державного номенклатурника.

У переддень того пам’ятного дня зібралася невдоволена частина Товариства 
і ухвалила не підтримати А. Марініча на новий п’ятирічний термін. Але ким його 
замінити? Зрозуміло, що ним має стати киянин (киянка). Ніхто з киян не дав згоди 
балотуватися: ні проф. Микола Пістун, ні проф. Едуард Палієнко, ні інші.

Коли наступного дня почалося висування кандидатів на “посаду” Голови 
географічного товариства, Ф. Д., довго не думаючи, запропонував кандидатуру 
Валерія Поповкіна. 
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– Рекомендую внести до бюлетеня кандидатуру Поповкіна. Він єврей, 
активний діяч РУХу. Керує рухівською організацією в РВПС України.

Ця пропозиція була підтримана оплесками делегатів. Кандидатури В. Попов-
кіна і А. Марініча були внесені у виборчий бюлетень.

Коли закінчилося таємне голосування і підрахунок голосів, я побачив як до 
Президії підбіг один із членів лічильної комісії (до речі, одесит) і почав щось 
пояснювати і жестикулювати. Було ясно, що не все гаразд із голосуванням. 
І справді, через деякий час були об’явлені результати: А. Марініч набрав дещо 
більше половини голосів, а В. Поповкін – відповідно менше половини. Отже, 
рекомендували Головою ГТУ А. Марініча.

Насправді було допущено грубе порушення. Переможець мав набрати більше 
половини голосів від усіх делегатів, а не від кількості тих, що голосували. Перша 
вимога (більшість голосів делегатів з’їзду) була порушена. І А. Марініч незаконно 
керував Географічним товариством України ще п’ять років. Хоч ми знали, що було 
порушення Статуту, ніхто з нас не зреагував. Це теж був прояв совковості.

Другий випадок стався в Рівному в 1992 р. Тоді зібралася конференція 
Географічного товариства Української РСР (тоді воно ще мало таку назву). Було 
дві пропозиції як перейменувати це товариство, щоб уникнути назви “Української 
РСР”. Номенклатура на чолі з А. Марінічем запропонувала називати “Географічне 
товариство України”. Я висловив думку, щоб назвати “Українське географічне 
товариство”. Почалися дебати. Я виступив і обґрунтував свою пропозицію. Одним 
з аргументів було те, що в товариство можуть входити і закордонні географи і 
колективні члени. 

Коли дійшло до відкритого голосування, майже весь зал підтримав мою 
пропозицію. Проти неї виступили лише члени Президії: А. Марініч, Л. Руденко (?), 
П. Шищенко, І. Левицький, Я. Жупанський та Г. Швебс. Вони сиділи як боввани 
похнюплені. З того часу наша громадська наукова організація дістала назву 
“Українське географічне товариство”. І цим я пишаюся. 

Там, у Рівному, трапилася ще одна подія. Назвемо її анекдотичною.
Був у нас зав. кафедри фізичної географії Міллєр Гаврило Петрович – 

професор, а перед тим ще й декан географічного факультету. Сам із Закарпаття, 
з Королево. Почував себе фривольно, мав підтримку парткому. Тому зловживав 
алкоголем, який у підсумку став одним з факторів його передчасної смерті.

Так от, у Рівному на вже згаданій конференції він зустрів давніх друзів і 
вже зранку перехилив з ними чарчину-другу. Все було б гаразд, якби на перерві 
він не затримався у буфеті з тими ж колегами і не “роздавив” вже не чарчину, а 
пляшчину.

Це призвело до швидкого ефекту. Коли компанія повернулася у зал засідань, 
Г. Міллєр тут попросив слова. Хитаючись, він поплентався до трибуни, вхопився 
руками за її краї і говорив щось мало зв’язне. Зал легко шумів і потихенько 
посміювався.
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Далі – більше. Язик оратора заплітався, він остаточно втратив канву свого 
виступу і під шум залу сів на своє місце. Поруч із Ф. Д. Заставним і перед мною. 
І тут же – заснув і почав хропіти. Його собутильник доцент (прізвище забув, знаю, 
що він приїхав із Росії і осів у Сумах – такий собі лисий і нахабний, що казав мені: 
“Мы ваших руховцев бьем в задницу” і тому подібні нісенітниці), що не був до 
такої міри сп’янілий як Міллєр, штовхнув мене у спину і нахабно прорік:

– Разбуди ево! 
– Та хай спить, – кажу йому спокійно.
– Что хай-хай!!! – наполягав на своєму алкаш.
В цих умовах Ф. Заставний насмілився таки розбудити Міллєра і шепнув 

йому на вухо:
– Гаврило, ви хропите, але хоч не пер…іть.
На диво Гаврило зреагував:
– Що так голосно?
– Ні, – відповів Ф. Д. – не чути, але дуже “пахне”. При цьому “поважний” 

професор аж підскочив і моментально протверезів.
Як бачимо, Ф. Д. був не без гумору. Але і ми не відставали, щоб при нагоді не 

підколоти його. От, наприклад.
Вже хвилин 10–15 як мало початися засідання Спеціалізованої ради. Ф. Д., 

застромивши руку за лацкан піджака, походжає напівтемним коридором біля залу 
засідання ради. Насуплений. Я підходжу до нього, питаю: “Чому не починаєте”?

– Нема Мальського (це професор, член ради. – О. Ш.), – відповідає він.
– Як нема? Мальський є. Він є може у Парижі, може у Берліні чи Варшаві. 

Але він є, є! – вже жартую я.
Тимчасом з’явився М. Мальський, розписався у явочному листі і сів у залі. 

Захист почався. Коли це я обертаюся, і бачу – Мальського нема. Як раптово 
появився, так і невідомо коли щез. Але він є: може у Парижі, може..? І так далі.

Були випадки, коли ми “молоді” підколювали Ф. Д. От, скажімо, стоять 
декілька наших колег. Серед них Ф. Д. Підходжу і кажу “похвальну” для Ф. Д.
сакральну фразу-запитання:

– А знаєте, що Ф. Д. не підписав проекту будівництва Чорнобильської АЕС? 
Усі здивовані: оце сміливець, оце герой. 
– А чому не підписав? – питаю я. І тут же після павзи відповідаю:
– Бо ніхто його не просив підписати.
Загальний регіт.
Останній раз я бачив Ф. Д. 14 листопада 2010 р., коли “відзначав” своє 75-ліття. 

Ніяких урочистостей не було. Просто до мене у кабінет зайшли декілька колег – 
старих і молодих: проф. Степан Стойко, проф. Ярослав Кравчук, проф. Федір 
Заставний та хтось інший. Кава, чарочка коньяку. Розмова чомусь не клеїлася. Бо 
зібрались старші люди, яким є чим поділитися, кожен заслужений. Але змученими 
життям і від хвороб…
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Незадовго Ф. Д. пішов не дуже впевненою ходою. Згодом дружина Марія 
Йосипівна принесла заяву на його звільнення. Шкода!

Ще до того я просив Ф. Д. не йти у “відставку”. Мовляв, треба, щоб на 
факультеті був хоч один поважний чоловік (хай навіть на півставки), свого роду 
“стовп”, за яким оригінальна біографія і який своїм життям, хай із перервами 
пронизує інформаційно всю історію факультету від 1945 р.

Не вийшло.
Спорадично доходила інформація, що здоров’я ветерана не найкраще (Марія 

Йосипівна ні не підтверджувала, ні заперечувала цих відомостей). Але ще вийшли 
дві книги з-під його пера: “Економічні райони України” і “Географія України: 
природа, населення, економіка”. Це були останні ластівки. Ф. Д. вже ґрунтовно 
збирався у вирій. 

Пішов від нас Федір Заставний у кращі світи 24 вересня 2012 р. Поховали його 
першим у недавно зведеній родинній гробниці на Янівському цвинтарі Львова. 

Незабаром на дверях його робочого кабінету появилася вивіска з прізвищем 
нового завідувача кафедри географії України.

Так минає земна слава.



VI. КАРТОГРАФОЗНАВЧІ ПРАЦІ

1. Науково-довідкові атласи

Комплексний Атлас України*1

“Комплексний атлас України” – це своєрідна картографічна енциклопедія 
нашої держави, що представляє Україну як географічну, демографічну, політичну, 
соціально-економічну та культурну окремість на тлі європейських та світових 
реалій початку ХХІ ст., як багатовимірний феномен у контексті тріади – людина – 
природа – суспільство, а точніше – нація (народ) – територія – держава. 

Будь-яка карта, а тим більше збірка взаємопов’язаних карт, об’єднаних 
спільністю задуму, що власне і є атлас, виступає передусім носієм геопросторової 
інформації. Цінність картографічної інформації не губиться навіть із плином 
великих часових вимірів. Саме тому суспільна і загалом гуманістична вартість 
карт та атласів витримує порівняння з фундаментальними науковими працями та 
високомистецькими креатурами. 

Картографування території України має багатовікову історію: починаючи 
від “Карти Причорномор’я” Клавдія Птолемея (І–ІІ ст. н. е.) і до карт України – 
території, що тягнеться “від кордонів Московії до границь Трансільванії”, 
французького інженера, картографа і письменника Ґійома Левассера де Боплана 
(1650 р.). Уже від “Народописної карти українсько-руського народу” (1896 р.) 
першого доктора географії, українця Григорія Величка, і до карт академіка Степана 
Рудницького (знаменита “Фізична карта України”, 1918 р.) та фундаментального 
“Атляса України й сумежних країв” професора Володимира Кубійовича (1937 р.) 
картографується українська національна територія як першооснова української 
незалежної держави. 

Були спорадичні спроби атласного картографування України у совітські часи. 
Зокрема у 1962 р. опубліковано “Атлас Украинской ССР и Молдавской ССР”, у 
1978 р. – атлас “Природныe условия и естественные ресурсы Украинской ССР”. 

* Друкується за: Шаблій О. І. Передмова / О. I. Шаблій // Комплексний атлас України. – 
К.: Укргеодезкартографія; ДНВП “Картографія”, 2005. – С. 3.
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Останній мав стати одним із трьох томів національного атласу (два інших – атлас 
історії і атлас господарства України, хоч були підготовлені, проте з ідеологічних 
і “заборонних” мотивів не побачили світу). Вже ближче до нашого часу (1994 р.) 
приступили до створення пілотного проекту комплексного географічного атласу 
України в електронній версії (інститут Географії НАН України під керівництвом 
члена-кореспондента НАН України Леоніда Руденка). 

Потреби у картах і атласах стають провідними ідеями у переломні історичні 
періоди кожної держави. Тож і поява описів і карт України іноземця Ґ. Боплана 
припадає на часи пасіонарного вибуху – національно-визвольної боротьби 
українців під проводом Богдана Хмельницького. Видання карт чи атласів 
Г. Величка, С. Рудницького, В. Кубійовича наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
збігається з періодом наростання зусиль українського народу у його змаганнях 
за власну державу. Кожна держава потребує передусім чіткого окреслення її 
території, що фіксується лише з допомогою високоточних карт. Такі карти є 
одним із найважливіших правових документів делімітації і демаркації кордонів 
країни, її міжнародного визнання. 

Іншою кардинальною проблемою держави є знання про природно-ресурсний, 
демоетнічний і господарський потенціал, охопити який однією картою немож-
ливо. Тому щонайбільш повні національні та комплексні географічні атласи є 
необхідністю, потребою і, зрештою, справою честі держави. Відзначимо, що в 
останні десятиріччя опубліковано достойні національні атласи у наших сусідів – 
Польщі і Білорусії. Розроблення і видання Національного атласу започатковано і 
в Україні (Указ Президента від 1 серпня 2001 р.). 

Комплексний географічний атлас держави є своєрідною проміжною ланкою 
між серією карт певної тематики і національним атласом. Лише спеціальний 
акцент на унормованості “державної території” та “державоформувального 
народу” ставить національний атлас в особливий клас картографічних творів. 

Пропонований “Комплексний атлас України” налічує понад 170 карт і 
картосхем (майже така їх кількість була у знаменитому атласі В. Кубійовича 
видання 1937 р.). Доповненням до мап і їх серій є вдало підібрані численні 
слайди – візуальні зображення окремих місцин в Україні, а також статистичні 
таблиці, графіки і діаграми, які містять найновіші числові дані. 

У структурній побудові атласу присутні і узвичаєна традиційність, і відверті 
новації. Тут є хрестоматійно обов’язкові розділи комплексних географічних 
атласів – природа, населення і господарство країни. А до них органічно долучилися 
нові підрозділи, де відображено ті реалії суспільного життя та природної ситуації, 
що постали в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Новими структурними 
частинами і відповідними їм картографічними сюжетами стали групи карт і 
окремі мапи девастації (ушкодження, забруднення) природного довкілля, мапи 
зайнятості, безробіття і міграції людності, ринкових процесів (інвестиційної 
привабливості peґioнiв, роздержавлення та багато інших). 



Науково-довідкові атласи 679

Атлас починається із серії карт, що відображають політико-географічне 
положення сучасної України, її давні державницькі підвалини і традиції. Ці карти 
переконують, що Україна була і є європейською державою, яка “відрізняється 
від інших країн Східної Європи передусім своїм географічним положенням 
на її південних окраїнах над останньою віткою Середземного моря і завдяки 
цьому положенню вона є мостом між Східною Європою і середземноморськими 
країнами” (В. Кубійович, 1938). 

Водночас з атласу випливає, що Україна має давню державотворчу культуру: 
від Русі-України (ІХ–ХІІІ ст.) з її логічним продовженням Галицько-Волинським 
королівством (ХІV ст.), як першою українською державою, до Козацько-гетьмансь-
кої держави і її автономно-політичних спадкоємців (ХVІІ–ХVІІІ ст.), як другої 
української держави; далі до третьої української держави у 1917–1921 рр. та її 
квазідержавного спадкоємця – Української РСР; нарешті – до сучасної України. 
Вдумливий користувач атласу зверне увагу на серію карт, які фіксують історичну 
динаміку української етнічної території і відображають поступ у розселенні 
українців у напрямі із заходу і півночі на схід і південь. 

У процесі заселення степових і надморських територій, українці набували 
нових етноментальних рис: од XV ст. Україна приростала “козацькою вольницею”, 
“степом широким”, “запорозьким братством”. Усе це з плином часу і сформувало 
її як нову геополітичну і геокультурну реальність, що закрило тему “дикого поля” 
та “ординських наскоків” і остаточно закріпило українство на найсхіднішому 
відламі Атлантики – Чорному і Азовському морях (саме цим морям в атлас і 
присвячено декілька карт). 

Від карпатських зворів до Чорноморсько-Азовського узбережжя і шельфів, 
від Шацьких озер до правобережжя Дону (“від Сяну до Дону” за Павлом 
Чубинським) – така державна територія сучасної України, потенціал природних 
умов і ресурсів якої відображено у розділі “Природні умови і природні ресурси” 
(75 карт). Карти передовсім акцентують нашу увагу на розмаїтті природних умов 
і ресурсів. Україна – це країна височин, низин і гірських систем, територія лісів, 
лісолугів та степів; земля, де поєднані клімати помірної і субтропічної зон з 
кліматичними умовами карпатських високогір’їв. 

Немаловажною, з огляду не лише на пізнавальний інтерес, а й на практичну 
доцільність, є інформація про земельні угіддя України. А це перш за все чорноземні 
(ґрунти орних земель, де зосереджена третя–четверта частина чорноземів світу. 

На картах атласу відображено і викопні багатства нашої держави. Крім 
паливно-енергетичних – кам’яного вугілля, нафти, газу (а два останніх не лише 
на суходолі, й на акваторії Чорного моря), тут розмаїття руд металургійної групи, 
особливо таких цінних, як титанові, нікелеві, ртутні, уранові і навіть золотоносні; 
неметалічні корисні копалини (графіт, цеоліт, озокерит), ресурси гірничо-хімічної 
сировини (природна сірка, калійні і кухонні солі), ювелірне каміння (бурштин, 
онікс, родоніт); рекреаційні багатства – бальнеологічні, кліматичні, ландшафтні. 
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Розмаїтість природних умов і ресурсів України зафіксована ландшафтними 
картами і мапами фізико-географічного районування її території. 

Невеликий, але вагомий розділ атласу під назвою “Населення” утримує багато 
корисної інформації про демографічну ситуацію (народжуваність, смертність, 
природний приріст) як в Україні загалом, так і в окремих регіонах. Національний 
склад населення і розподіл людності за рідною мовою наводить на думку, що 
Україна – поліетнічна держава, де поряд із титульною нацією проживають 
національні (кримські татари, ґаґаузи, угорці, румуни) та етнічні (росіяни, 
поляки, болгари, німці та ін.) групи, що є етнічно-національними меншинами. 
Поліконфесійність України відображена на окремій карті “Релігія”. Новими є 
карти міґрацій і зайнятості населення. 

Мапи атласу, а їх 62, розкривають складність економічної системи України 
(розділ “Економіка”). Крім традиційних для таких видань карт провідних 
галузей промисловості, сільського господарства і транспорту, тут представлені 
карти, що відображають сфери економічної діяльності, пов’язані із розвитком 
ринкових відносин. Заслуговує на увагу серія “інвестиційних” карт: інвестиційної 
привабливості реґіонів, інвестицій в основний капітал галузей промисловості, 
роздержавлення будівельної індустрії. А серед карт, що відображають сферу 
послуг, на особливу увагу заслуговують карти мобільного зв’язку та інтернет-
сервісу; комерційних банків, науково-технічних центрів і науково-технічного 
потенціалу. 

Завершальним акордом атласу є карта “Зовнішньоекономічна діяльність 
України”, де наша держава представлена у світових торговельних, економічних 
зв’язках, у тім числі інвестиційних. 

Тож бачимо, що національна картографічно-книжкова скарбниця 
поповнюється новим масштабним за обсягами геопросторової інформації 
твором “Комплексним атласом України”. Це науково-довідкове видання нового 
типу стане у пригоді вченим і митцям, проектантам і прогнозистам, екологам, 
соціологам та економістам, викладачам і публіцистам, політикам і менеджерам, 
усім, кому дорога наша Батьківщина – незалежна Українська Соборна Держава. 

Про кольоровий варіант “Комплексного атласу України”*1

Пропонований до видання атлас (далі КАУ) являє собою картографічний 
твір, що презентує Україну як нову геополітичну реальність на карті Європи і 
світу. За його структурою і змістом КАУ можна назвати “Малим національним 
атласом України”. 

* Друкується вперше. Рецензія на кольоровий варіант “Комплексного атласу України”. – Київ: 
ДНВП “Картографія”, 2005.
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Однак для поліпшення його змісту, структури і оформлення слід урахувати 
ряд зауважень, які викладено на наступних сторінках. 

Зауваження до структури КАУ та назв окремих розділів:
1. Невдалий заголовок розділу “Геополітичне положення та становлення 

Української держави”. Краще було б: “Політико-географічне положення та 
історичний розвиток Української держави”. Чому тут треба писати “політико-
географічне .....”, а не “геополітичне” – див. далі, с. 8. Щодо становлення, то це 
завузько. Треба ширше – “розвиток”, що охоплює і зародження, і становлення, і 
повноцінне функціонування. 

2. Карту “Незалежна Україна у 1917–1921 рр.” (с. 12) доцільно помістити 
зверху цієї сторінки. Вона буде логічним завершенням політико-географічних 
процесів, відображених на с. 11. 

Можливий інший варіант: усі карти, що стосуються етнічної території, 
помістити на початку розділу “Державність України у ретроспективі”. 

3. Варто додати картосхему Антської держави як протоукраїнського 
політичного міжплемінного об’єднання (пакс). Саме Антська держава, за М. Гру-
шевським, є першою давньою українською державою. 

4. Зовсім недоречно і антиісторично поміщено карту “Карпатської України” 
у розділі “Україна у складі Радянського Союзу”. Якраз Й. Сталін на ХVІІІ з’їзді 
ВКП(б) різко виступив проти Карпатської України (1939 р.). 

5. Карти с. 14–15 треба перемістити на самий початок атласу. Це загальні, 
оглядові і досить великомасштабні карти. Чому їх “зашивати” у середину атласа 
та ще і у підрозділ “ретроспектив”, коли вони відображають сучасний стан. До 
речі, у заголовку слід поставити не 2004 р., а 2005 р. Також на картах 14–15 і 
22–23 (фізична карта України) обов’язково варто “засвітити” географічний центр 
України (с. Мар’янівка Шполянського р-ну Черкаської обл.) 

6. Чи доцільно усі держави на с. 11 називати козацькими? Думаю, що їх треба 
називати “українськими” тим паче, що саме тоді термін “Україна”, “український” 
набрав прав громадянства на Наддніпрянщині. 

7. Інші зауваження по ходу тексту. 
Зауваження до окремих карт розділу “Геополітичне положення та ста-

новлення української держави”:
1. Карти “Україна в Європі” (с. 8),“Геополітичне положення”. Назву слід 

змінити на “Політико-географічне положення”. Бо це різні речі. Політико-
географічне положення є просторовим відношенням об’єкта (тут України) до 
політичних данностей, що знаходяться поза ним, особливо до сусідів першого і 
другого порядків. Хоч такі групи сусідів тут не зазначені, але їх можна уточнити 
візуально: це відповідні держави. 

Геополітичне положення – це просторове відношення до актуальних 
центрів сили, ліній і вузлів міжнародної напруженості і загроз, до стратегічних 
партнерів тощо. Іншими словами, геополітичне положення – це актуальне 
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політико-географічне розташування, взяте у контексті функціонування держави у 
навколишній (регіональній) і глобальній політичній системах. 

Крім того на карті доцільно: 
а) Росію іменувати Російською Федерацією (це треба зробити на усіх картах 

КАУ); 
б) на території України подати великі міста: Донецьк, Дніпропетровськ; 
в) те саме на території Росії – Казань, Самара, Царицин, Астрахань; 
г) уточнити залізниці. Виходить, що Варшава є вузлом п’яти залізниць, а 

Київ – двох; чому є лінія на Воркуту (!) (щоб нагадувати українцям, де їх місце?), 
нема навіть залізниці у Харкові! 

ґ) у таблиці “Держави та території Європи” сказано: “Росія”. Але Росія – це 
Євразія, а не Європа. 

д) раджу “Україну” у таблиці подати першою, а не за алфавітом; 
е) у заголовках таблиці відстані – кілометри, кількість жителів подати без 

круглих дужок. 
2. Карта “Міжнародне співробітництво” (с. 9): 
а) y легенді (примітка) вказати, що Україна не входить в СНД (чи входить 

частково, бо верховна Рада не ратифікувала цього входження); 
б) там же у легенді відредагувати “Координатор проектів Організації по 

безпеці...” на “Координатор … з безпеки …”; 
в) на усіх картах виправити “Іонічне море” на Йонічне. 
3. Карта “Київська Русь та її сусіди” (с. 10): 
а) Обидві карти об’єднати. Зліва вгорі помістити дві нові дрібномасштабні 

карти: 
Скіфії та Антської держави. Це дасть можливість представити найдавніші 

держави і державні об’єднання на території України, в т. ч. племена скіфів-орачів, 
землеробів, неврів – все це протоукраїнці; 

б) все-таки терміни “Русь”, “Київська Русь”, “Київська держава” (див. легенду 
правої верхньої карти на с. 10) слід звести до єдиного “Русь-Україна”, а також тут 
же у легенді карти внизу зліва. 

4. Карта “Козацька держава Богдана Хмельницького” (с. 11): 
а) у заголовку треба “за Богдана ... “ (див. на с. 10, де у легенді: “за князя 

Олега”, “за князя Святослава”); так само у подальших картах; 
б) у легенді (права верхня) заголовок змінити за типом легенди лівої 

нижньої (“Устрій інших держав за станом на 1654 р.” [без дужок], бо про ніякий 
“адміністративний устрій” тут не йдеться; 

в) такі сполучники як “і”, “й”, прийменники “у”, “в” та ін. ставити при другій 
частині і у наступному рядку (див. ліву легенду внизу – це прослідкувати на ін. 
картах); 

г) що то за термін “етномовна територія”? (див. цю ж легенду). Де він 
взявся? 
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5. На карті “Політична автономія Українських земель ...” (с. 11): 
а) назва картосхеми “Козацька держава гетьмана Івана Виговського...” 

доцільно: “за гетьмана ...” (так само у наступних трьох картах); 
б) тут ще у нижній лівій легенді замість “ ... козацької колонізації ...” краще 

було б “ ... української колонізації ...”. Хіба територія самого Запоріжжя не була 
козацькою колонізацією? Але на цей вислів ніде більше на наступних трьох 
картах не натрапляємо;

в) на карті “Козацька держава гетьмана Івана Мазепи ...” замість “Російська 
держава” слід написати “Московська держава”, а ще краще “Московське 
царство”. З 1721 р. Петро І ввів офіційну назву “Россійская имперuя”. Тому слід 
писати “Російська імперія” з 1721 р. по 1917 р. 

6. Карта “Українська етнічна територія” (с. 12): 
а) що розуміти під “українською етнічною територією”? Існують терміни 

“українська етнографічна територія”, “українська національна територія” та 
“українські етнічні землі”. Найкраще вживати до кінця ХVІІІ ст. термін “українські 
етнічні землі”. Тому на картосхемі за роки 1400–1550 рр. вони просторово чомусь 
істотно завужені. Відомо, що українці-русини не щезли з Задніпров’я після 
1240 р.! Виходить, що п. Погодін мав рацію: “после 1240 р. русские отошли на 
северо-восток, а их территорию заняли западенцы-галычаны”; 

б) у легенді карти “Незалежна Україна у 1917–1921 рр.” (внизу зліва) два 
останні пункти не відповідають назві легенди (“Кордони ЗУНР”). 

7. Карта “Карпатська Україна наприкінці 1938 – на початку 1939 рр.” (с. 13): 
Вона зовсім не на своєму місці. Її краще помістити врізкою на карті 

“Незалежна Україна у 1917–1921 рр.” (с. 12), дещо змінивши її компонування (і 
загальний заголовок). 

8. Карта “Адміністративно-територіальний устрій (2004 р.)” (с. 14): 
а) подати на 1.1–2005 р.; 
б) ще раз уточнити географічні назви на території сучасної Польщі і Росії. 

Зокрема: замість “Томашув-Любельскі” дати “Томашів Любельський” або 
коротше “Томашів”, “Вепр”, а не “Вєпш” (йти за традицією); не “ґекати” особливо 
на українській етнічній території в Росії (тому не “Ґайворон”, а “Гайворон”; не 
“Taґанріґ”, а “Таганріг”). Крім того назва сусіда не “Росія”, а “Російська Федерація”;

в) подати географічний центр України – с. Мар’янівка Шполянського р-ну 
Черкаської області; 

г) нанести ряд поселень, що є знаковими в історії і культурі України 
(с. Крути, с. Романівка – батьківщина М. Рильського, Буша, Качанівка, Зарваниця, 
Пересопниця (аналогічно і на карті на с. 22–23 “Фізична поверхня”); 

ґ) порядок гербів у врізці поміняти: тут недоцільно дотримуватися 
алфавітного чи адміністративного принципів. Отже, першим має бути герб 
Києва – столиці України; далі – Київської (столичної) області; аж потім – може 
бути Кримська автономія і окремо Севастополь як місто особливого статусу; 
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д) Державу “Росія” іменувати “Російська Федерація”. 
9. Карта “Київ – столиця …”
a) “Биковня” чи “Биківня”; 
б) назва станції метро “Республіканський стадіон” (на картосхемі “Метро-

політен”) чи “Олімпійський стадіон”? 
в) На картосхемі “Адміністративні райони” варто було б значковим способом 

показати адміністративний центр кожного з них. 
Зауваження до карт розділу “Природне довкілля. Екологічна ситуація”:
1. Карта на с. 18 “Геологічна будова” 
– ідентифікувати назву географічного місця базальтового кар’єру на слайді 

(напевне “Клесівське родовище”). 
2. Карта на с. 20 “Тектонічне районування” 
– краще назвати “Тектонічна будова” або просто “Тектоніка”, бо не відомо, де 

тут райони: наприклад, це “Український щит” чи його мегаблоки – “Волинський”, 
“Дністерсько-Бузький” та ін.; 

– у легенді (передостанній рядок): “основних структурних елементів” треба 
“головних ...”; назву “о. Зміїний (Україна)” помістити південніше цього острова 
(так усюди!). 

3. Карта с. 21 “Мінерально-сировинні ресурси”: 
– у легендах термін “корисні копалини” замінити на “викопні ресурси”; 
– південну межу “Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної області” 

довести лише до кордону України, а не до берега Румунії; 
– під слайдом – ідентифікувати місце. 
4. Карта с. 22–23 “Фізична поверхня”: 
– ті самі зауваження – як до карти на с. 14–15; 
– я категорично проти називати Середньо-Руську височину Середньо-

російською!;
– треба “Донське Білогір’я”, а не Білоґір’я; 
– підписати о. Тузлу. 
5. Карта “Геоморфологічна будова” (с. 24): 
– межу зледеніння узгодити з такою межею на карті “Четвертинних 

відкладів” (с. 19); 
– грязьові вулкани на Керчинському п-ві узгодити з такими ж на с. 19; 
– у легенді правій нижній (4-й рядок) замість слова “найкрупніші” (русизм!) 

треба “найбільші” . 
6. Карти на с. 26: 
– слайди підписати. 
7. Карта “Клімат” (с. 27): 
– у правій верхній і нижній врізці треба: “Полонина Пожижевська”, а не 

“г.[ора] Пожижевська”; 
– слова “хід температури” (врізка нижче) замінити на “динаміка” або “рух”. 
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8. Карта на с. 31 “Чорне та Азовське море”: 
– показати межі виключних економічних зон; 
– підписати острів Тузлу; 
– у врізці справа внизу замість “напрямки ... течій” слід: “напрями ...”. 
9. На с. 35 “Природні води та водні ресурси”: 
– узгодити назви гір: г. Маґура, а не г. Мадура; г. Ґрофа, а не г. Грофа; 

г. Менчул, а не г. Менчил; 
– у легенді картосхеми “Снігові лавини”: замість Горгани треба Ґорґани 

(2 рази); забрати м. Брашов під слайдом; 
– замінити слово “Основні ...” у легенді правій верхній на “Головні ...”; 
– знайти замінник слова “Показання” у легенді зліва внизу (права) на 

українське, бо це типова калька з російської “Показание”. 
10. Карти сс. 37–39 “грунти та земельні ресурси” (зауваження проф. Степана 

Позняка): 
– у легенді лівій нижній у пункті 5 виділені поверхнево оглеєні суглинкові 

ґрунти. Але, не зрозуміло, до якого типу вони належать. Очевидно, треба “дерново-
підзолисті”. Навіщо у легенді називати Передкарпаття, коли ніде в іншому місці 
назв peгioнів нема; 

– не виділені солончаки. Їх можна було подати в поєднанні з солонцями або 
в комплексі з іншими ґрунтами. 

На стор. 38: 
– лесоподібні суглинки – труба лесовидні суглинки; 
– гумусовий, а не гумусований (пункт 11 легенди лівої нижньої); “розрізи 

ґрунтів” – краще “профілі ґрунтів”; 
– замість “Структура ґpyнтoвoгo покриву ...” краще подати площі головних 

типів ґрунтів України (% від загальної площі земель з ґpунтовим покривом). 
На стор. 39: 
– “трактор в полі” назва невдала (до чого тут трактор?); “соняшникове 

поле” – краще “посіви соняшнику”. 
11. Карти “Рослинний світ” с. 41 (зауваження доц. Сенчини Б. В. за книжкою: 

Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д. Н., Котов М. И., 
Прокудин Ю. Н., и др. – Киев: Наук. думка, 1987): 

– у легенді карти “Ліси”: 

          Надруковано:           Має бути:
Сосна Палласа             Сосна Палласова
Pinus Pallasiana             Pinus pallasiana
Ялина звичайна            Ялина європейська, смерека
Piceaexcelsa                   Рісеа abies
Fagus silvatica                Fagus sylvatica
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– у легенді карти “Лікарські рослини”:

   Надруковано:                     Має бути:
Аtіса montata .                 Аtіса montana
Ромашка лікарська        Хамоміла обідрана, лікарська
Matriaria recutita               Chamomilla recutita

Зауваження до карт розділу “Населення”:
1. Субтитульна сторінка: 
– знести з “плашки” фігуру “сліпого” Поніковського з паличкою. Це фігура 

принижує не лише атлас, але й Київ. Вистачить, що у Києві, в Україні повно 
живих Поніковських! Так само – на інших картах з демографії. 

2. Карта “Розміщення та густота населення” (с. 52–53): 
– бажано у правій верхній врізці змінити назву на “Динаміка наявного 

міського і сільського населення”; 
– у нижній правій врізці у “Типах поселень” замість “селища” написати 

“містечка”, бо це не просто селища, а “селища міського типу”, тобто містечка; 
3. Карта “Національний склад населення” (с. 54–55)
– у легендах і врізках слід написати не “по районах”, а “в адміністративних 

районах”, бо є райони економічні, соціально-економічні і т. д. 
4. Карти на с. 57: 
– у слові “міграція” писати букву ґ, а не г; 
– не вживати “далеке зарубіжжя”. Це нонсенс, що Польща чи Словаччина 

належить до “далекого зарубіжжя”. Та й самі терміни “близьке”, “далеке” 
зарубіжжя були вперше вжиті німецькими нацистськими геополітиками. 

5. Карти с. 56 “Релігії” 
– змінити назву на “Конфесії” або “Релігія”. Бо православні, греко-

католики – це одна християнська релігія. Тим більше, що у правій нижній врізці 
назва “Конфесійна структура …”. 

6. Карта на с. 58: 
– на графіку (верхнє права врізка) к-ть безробітних у 2000 р. становить 

2.06 млн осіб у 2003 р., а під схемою “Безробіття” це число подано за 2002 р. 
Зауваження до карт розділу “Економіка”:
1. Подумати ще раз над “індустріально-аграрним” оформленням титульної 

сторінки цього розділу. Домни, гірничозбагачувальні комбінати і трубопроводи – 
все це учорашній день. А ще шестерні – з ХVІІІ–ХІХ століть! Забудьмо про це 
у постіндустріальному та інформаційному суспільстві, де електронні технології, 
супермаркети, волоконна техніка, Інтернет і т. п. Подивіться хоч би на врізку 
карти на с. 60 під назвою “Україна. Структура валової доданої вартості”, де 57,1% 
ВДВ припадає на сферу послуг!!! 

2. Карти на с. 60.: 
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а) y легендах відреагувати слова “по регіонах”: слово “peґioн” писати через 
“ґ”, а не “г”; “по регіонах” – це русизм (калька); 

б) y легенді другої карти у її верхній (справа) врізці є т. зв. “колективна” форма 
власності. Що це? Може власність колишніх колгоспів? Вона не є колективною, а 
кооперативною чи індивідуальною, приватною. Варто подумати. 

3. Карта с. 62–63: 
а) Назву уточнити, забравши слово “територіально-”. Отже, буде “Галузева 

структура промисловості”. Бо територіальна структура передбачає виділення 
не стільки центрів (пунктів), скільки промислових районів, зон та ін. А тут 
представлені лише промислові осередки – центри і то далеко не усі. 

б) “Пшемисль”, “Жешув”, “Taґaнpiґ” (слід: Перемишль, Ряшів, Таганріг). 
4. Карта с. 64: 
– у легендах карт різнобій: один раз показники “на одну особу”, інший – “на 

одного жителя”. Варто стандартизувати це на усіх картах; 
– у легенді карти-врізки у заголовку слово “Співвідношення” є зайвим. 

Треба просто написати “Виробництво та споживання електроенергії”. 
5. У легенді карти 65 “Паливна промисловість” варто знак торфу поставити 

після знаку газу; 
– дуже наплутано з місцями підземних сховищ газу на заході України 

(наприклад, Більче-Волицьке чомусь на Розточчі на пн.-зах. від Львова та ін.). 
6. Карта “Хімічна промисловість” (с. 67): 
– у легенді змінити порядок родовищ гірничохімічної сировини: доцільно 

почати від сірки, далі калійні, кухонні солі, потім фосфорити і аж у кінці – апатити 
(за важливістю їх в Україні); 

– назву “Родовища горючих корисних копалин” змінити на “хімічний” лад, 
бо тут не “горючі” копалини, а “ресурси сировини хімії органічного синтезу” 
(щось у тому роді). 

7. Карта “Машинобудування та металообробка” (с. 68): 
– не можна йти за старою совєтською класифікацією субгалузей, починаючи 

від “важких”; 
– бажано поміняти порядок галузей у легенді карт. Починати слід не з “важкого 

машинобудування”, а з “точного машинобудування”, “електротехнічного” та ін. 
А “важке” об’єднати з підрозділом “виробництво устаткування для різних галузей 
господарства”; 

– транспортне машинобудування починати з авіакосмічного. Далі у такому 
порядку: автомобіле-, суднобудування, залізничне машинобудування; 

– щодо “тракторного”, то йому місце поруч із “сільськогосподарським”, а 
не у системі транспортного. В Україні трелювальних тракторів не виробляють (це 
у Росії – у Санкт-Петербурзі, Петрозаводську). 

8. Карту “Лісова, деревообробна ..... “ (с. 69) і карту “Лісове господарство” 
(с. 79) – об’єднати в одну. Це пов’язане з тим, що лісозаготівлі зараз провадять 
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головно не у межах лісоексплуатації, а у межах лісового господарства (див. кругові 
діаграми у врізці на с. 79). Тому раджу: 

а) назвати об’єднану карту “Лісовиробничий комплекс”, і помістити її після 
“Промисловість будівельних матеріалів”(с. 71). Зважте, що лісова і деревообробна 
промисловість виробляє будівельну деревину; 

б) за фон об’днаної карти взяти показник “обсягти продукції лісового 
господарства, лісової, деревообробної, целюлозно-паперової та лісохімічної 
промисловості на одного мешканця”. Це дасть загальну картину рівня розвитку 
лісового комплексу по території України (у обласному розрізі); 

в) “вийняти” із промислових центрів, частку зайнятих у лісозаготівлях, бо ж 
ні у Києві, ні у Чернігові лісозаготівель немає. Отже, в промислових центрах буде 
показано лише деревообробну, целюлозно-паперову та лісохімічну промисловість. 
Водночас діаграмним значком (квадратом) показати у розрізі областей кількість 
зайнятих. Їх розподіл між лісовим господарством та лісозаготівлями;

г) тому слід повністю забрати легенду і врізки (ліві) на с. 79. А замість врізки 
правої верхньої знайти місце, де подати динаміку (за роками) заготівель ліквідної 
деревини, в т. ч. рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства (догляду, 
санітарні, прохідні тощо). 

9. Карта “Промисловість будівельних матеріалів. Скляна ...” (с. 70): 
– зауважень немає (крім підписів на території держав–сусідів: Росія, Сан). 
10. Карта “Харчова та борошномельно- .....” 
– “дотягнути” графік динаміки до 2004 р. (тут лише 2001 р.!). 
11. Карта “Легка промисловість” – зауважень немає.
12.  Карта “Сільськогосподарські угіддя” (с. 73): 
– підпис під слайдом недоречний; 
– доцільно методом штрихової картограми показати у розрізі областей 

забезпеченість ріллею в розрахунку на одного мешканця (або на одного сільського 
жителя). 

13.  Карта “Спеціалізація сільського господарства” (с. 75): 
– з п. 1 легенди (“Спеціалізація с. г.”) забрати “зернове господарство”, бо 

воно на Поліссі нікого і нічого не спеціалізує; так само у п. 9; 
– з-під легенди “Спеціалізація ....” забрати шашку “ліси” (так виходить ніби 

ліси теж належать до спеціалізації с. г.); 
– контури “приміського ....” господарства біля Києва, Львова, Харкова та ін. 

витягнути уздовж залізниць, шосейних доріг; 
14.  Карти на с.77–78: у заголовках варто би додавати слово “Поголів’я ...” 

[ВРХ, свиней, овець, кіз]; 
– дані у діаграмах і графіках довести до 1.1–2005 р. 
15. Карти на с. 78: 
– виробництво м’яса і молока подавати не на душу, а на одну людину (це ж 

царсько-російський термін: пуд, душа, сволоч та ін.). 
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16. Група карт “Інвестиційна та будівельна діяльність” (с. 80–83): 
– не зрозуміло, чи дані з нижньої карти на с. 80 (міста) увійшли у дані 

верхньої карти (реrіони); 
– підозріло низька інвестиційна привабливість в Івано-Франківській та 

Чернівецькій областях. Очевидно, п. Качеєв (автор) не урахував сфери рекреації; 
не зрозуміло також чому рівень розвитку соціальної сфери на Тернопільщині (три 
бали такий як на Львівщині); 

– у легендах (карта с. 82) “будівництво” подати після “сільського госпо-
дарства”, а не після “транспорту та зв’язку”. 

17. Карта “Транзитна система” (с. 84): 
– підписати слайд. 
18. “Мобільний зв’язок” (с. 86): 
– оновити матеріали. 
Карти “Послуги”:
1. Карта “Рівень освіти населення” (с. 89): 
– змістовно важким до розуміння є показник “к-ті зайнятих на 1000 осіб 

освіченого населення”; 
– поновити дані з 2001 р., хоч би на 2003 р. 
2. Карта “Науково-технічні центри” (с. 90): 
– подати склад наукових центрів (можна підписати, наприклад, “Західний” 

показати межу його з “Київський”). 
3. Карта “Туризм” (с. 92): 
– чи вдале слово “обслугованих”. Може краще “обслужених”, якщо це за 

конкретний рік. 
4. Карта “Зовнішньоторговельна діяльність ...” (с. 94–95): 
– на карті-врізці “Зовнішньоторговельна діяльність в регіонах” додати 

штриховим фоном показник “обсяги окремих іноземних інвестицій на 100 осіб”; 
– невдало вибрано спосіб відображення частки окремих країн у загальному 

обсязі зовнішньої торгівлі (%). 
Прикінцеві загальні зауваження: 
1. Ще раз подумати над назвою. Може додати слово “географічний”. Отже, 

“Комплексний географічний атлас України”. 
2. Українізувати географічні назви на етнічній території України поза 

межами державної території. Отже “Сян”, а не “Сан”; “Перемишль”, а не 
“Пшемисль”; “Таганріг”, а не “Taґaнpiґ”, “Середньо-Руська височина”, а не 
“Середньоросійська....”, “Російська Федерація”, а не “Росія” і т. д. 

3. Поміняти місцями деякі карти (конкретно ці зауваження є у тексті рецензії).
4. Зробити ще раз літературну редакцію легенд. Там трапляються русизми.
5. Заново написати Передмову.
Загалом КАУ буде новим словом у картографічному представленні України. 

Можна побажати ДВНП “Картографії” якнайшвидшого видання цього атласу. 
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Проект структури “Історичного атласу України”*1

Проблема підготовки і видання “Історичного атласу України” (ІАУ) має 
давню історію. Перший атлас проектували ще у 20-х роках ХХ ст. І. Крип’якевич 
і С. Рудницький. Внаслідок об’єктивних перепон тоді не було можливості його 
підготувати, тим паче видати. 

У післявоєнний період (60–80-ті роки) передбачалося видати “Атлас історії 
України”, як один том з тритомного національного атласа тодішньої республіки. І 
цей проект не був реалізований. Частково цю прогалину заповнили два атласи, що 
були видані у діаспорі: Л. Винара, І. Теслі й Е. Тютька (українською і англійською 
мовами) та атлас за ред. П. Магочі. Кожен з них має як позитивні, так і негативні 
сторони. Хоч слід відзначити значну перевагу першого серед них (більше 
багатство карт і текстів до них та ін.). Ці атласи ще під час їхньої публікації не 
були доступні для українців сущих в краю, а тепер є просто бібліографічною 
рідкістю. Щодо т. зв. “Історичного атласу України” ніби-то В. Кубійовича (за 
ред. А. Жуковського), то він є псевдоатласом, до якого В. Кубійович не мав 
жодного стосунку і видавати якого не було потреби.

Таким чином, тепер у самостійній Україні назріла нагальна необхідність 
підготовки і термінового видання ІАУ, виходячи із сучасних концепцій історії 
України як держави й українського народу. Тому проект концепції ІАУ, створений 
п. Юрієм Лозою, слід лише вітати.

Позитивні сторони цього проекту:
1) розкривається історія України з прадавніх часів, що дало можливість 

представити Україну як давню освоєну і землеробськи окультурену землю;
2) золотою ниткою проходить ідея тяглості і наступності (континуїтету і 

сукцесії) в історії українського народу;
3) історія України представлена переважно як історія корінного і відвічного 

тут українського народу (хоч з уваги не упускаються історичні аспекти прийшлих 
сюди представників інших народів і створених ними політично-державних 
структур);

4) значне місце займає історія української науки, культури, релігії, освіти та 
ін. сторін духовного життя народу;

5) належне місце відведено важливим з поглядів життєдіяльності України 
історичним подіям і персоналіям;

6) розкрито українство як світовий феномен (значне місце надано 
висвітленню історії формування і розвитку української діаспори);

7) історія України і українського народу розгортається на широкому 
географічному тлі;

* Публікується вперше. Рецензія на проект структури “Історичного атласу України”, що готується 
до публікації картографічним видавництвом “МАПА”, Київ, 2002.
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8) це ж саме розглядається у контексті історії європейських і частково 
азійських держав і народів.

Зауваження до проєкту:
1) слід усталити термінологію. Наприклад, замість “Київська Русь” писати 

“Україна-Русь”; замість “радянсько-німецький” – “большевицько-фашистський” – 
просто “нацистський” та ін. (деталі подам окремо);

2) історію південних і східних племен і народів від VII ст. до Р. Хр. До 
ХІІ ст. поєднати з Руссю-Україною, а не давати у контексті розділу “Кочовики 
євразійського степу…” (карти 78–81) після карт історії Русі;

3) в окремих розділах, що присвячені певним періодам історії, після 
політичних карт подаються карти господарства. Бажано ці карти перенести після 
карт “Населення”, “Культура”, “Релігія”, тобто у кінець таких розділів.

Незважаючи на ці зауваження, можу стверджувати, що видання “Історичного 
Атласу України” (за концепцією Ю. Лози) стане знаменною віхою не лише у 
українській історичній науці та картографії, але й у національній культурі. Тому 
схвалюю ініціативу Видавництва “МАПА” щодо розроблення і видання ІАУ і 
бажаю керівництву успіхів на цьому нелегкому шляху. Готовий співробітничати 
у ролі автора окремих карт, консультанта або рецензента.

2. Національний атлас України

До проблеми підготовки і видання                          
“Національного атласу України”*1

До історії створення національного атласу України 

Кожна держава, думаючи про свій престиж, старається мати національний 
атлас, який би гідно репрезентував її перед світовим співтовариством і своїми 
громадянами. Тому його підготовку і видання беруть під свій контроль і 
протекцію високі достойники країни – Король, Президент, Прем’єр-міністр тощо. 
Для цієї справи підключаються потужні колективи учених, виділяються великі 
кошти. Це сприяє відносно безперешкодній появі такого твору. Десятирічний 
період існування України як самостійної держави у контексті Центрально-Східної 

* Друкується за: О. І. Шаблій. До проблеми підготовки і видання “Національного атласу України” / 
О. І. Шаблій // Історія української географії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – Вип. 5. – 
С. 85–92.
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Європи є достатнім для того, щоб з усією серйозністю приступити до створення 
свого “Національного атласу”. Для цього вже створені суспільні і власне наукові 
передумови. 

Проблема видання “Національного атласу України” має досить довгу 
історію. Кращі з українських учених-географів, картографів та істориків. просто 
національно свідомих науковців та державників давно мріяли про такий атлас і 
виступали за його створення. Перша спроба була зроблена проф. Володимиром 
Кубійовичем, який ще з 1934 р. розпочав підготовку і у 1937 р. разом з когортою 
учених – галичан і наддніпрянців видав “Атляс України і сумежних країв” [1]. Це 
стало великим досягненням національної науки, культури і картографічної справи. 
Воно вивело українську географію і картографію на європейський та світовий 
рівень. Науковий, картографічно-методичний багаж цього атласу, його структура 
і зміст дозволяють вважати його національним. Атлас містив близько 150 карт 
і картосхем, був багатий схемами і діаграмами, текстами. Його видрукували 
українською та англійською мовами. Міжнародний резонанс “Атлясу...” для 
передвоєнної української спільноти трудно переоцінити. 

Були спроби створити НАУ у 60–70-х роках минулого століття. Але вони, 
на жаль, зазнали невдачі. Це мав би бути “національний”(?) атлас радянської 
України. Його передбачали видати у трьох томах, що дуже похвально. Один 
з цих томів таки побачив світ. Це солідний “Атлас естественных условий и 
природных ресурсов” (1978). Російськомовність атласу свідчила, що його важко 
віднести до категорії національних. Два інших томи – “Економіка України” і 
“Атлас історії народу України” були, по суті, заборонені, не побачивши світу. 
Перший – через засекреченість економічної статистики. Другий – із зрозумілих 
причин: у совєтський період неможливо було відобразити правдиву історію 
народу, що не мав своєї держави (УРСР була всього-навсього т. зв. радянською 
республікою, тобто псевдодержавою). Крім того, у самій назві тому відображався 
комуністичний підхід до трактування української нації (писалося “народу 
України” замість “українського народу”).

Вже в умовах існування самостійної України Інститутом географії під керів-
ництвом чл.-кор. НАН України Леоніда Руденка було виконано пілотний варіант 
електронної версії національного атласу. Він заслуговує схвалення як перша спроба 
застосувати до створення атласу України новітніх технологій. Набутий досвід 
можна буде успішно використати при підготовці і виданні фундаментального 
національного атласу, що передбачається Указом Президента України [ 6 ].

Першого серпня 2001 р. появився саме такий Указ за номером 574/2001 
під назвою “Про Національний атлас України”. Цим Указом визначено мету 
такого атласу, організаційний механізм його підготовки і видання. Зокрема, в 
Указі зазначено: “з метою поліпшення забезпечення органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, наукових, освітніх, інших установ та 
організацій, широкої вітчизняної та міжнародної громадськості комплексною 
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науково обґрунтованою офіційною інформацією про геополітичне становище, 
формування території та державності, природні умови та ресурси, стан 
навколишнього природного середовища, історію, культуру, економіку, соціальну 
сферу, населення держави, а також про роль і місце України у міжнародних 
відносинах постановляю:

1. Підтримати пропозицію Національної академії наук України та Українсь-
кого географічного товариства щодо підготовки та видання Національного атласу 
України.

2. Утворити Координаційну раду з підготовки та видання Національного 
атласу України (далі – Координаційна рада), на яку покласти організацію підго-
товки та видання не пізніше 2004 року Національного атласу України” [6].

Цим же Указом був визначений персональний склад Координаційної Ради 
(КР). До цього складу увійшло 32 особи. Це у більшості керівники академічних 
інститутів, які, очевидно, будуть брати участь у підготовці вихідних матеріалів, 
окремих карт, їх груп і серій. В усякому разі, у цьому складі лише 9 географів 
і картографів: член-кореспондент НАН України, директор Інституту географії 
НАН України Леонід Руденко, начальник департаменту геодезії, картографії та 
кадастру Міністерства екології та природних ресурсів Анатолій Бондар, ректор 
Таврійського національного університету ім. В. Вернадського проф. Микола 
Багров, директор НВП “Картографія”, к. г. н. Ростислав Сосса, зав. кафедри 
геодезії і картографії Харківського національного університету ім. В. Каразина 
проф. Іван Левицький, зав. кафедри географії і картографії України Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича проф. Ярослав Жупанський, 
президент Українського географічного товариства, член-кореспондент АПН, 
проф. Петро Шищенко, зав. кафедри економічної і соціальної географії Львівсь-
кого національного університету ім. І. Франка проф. Олег Шаблій, зав. кафедри 
економічної і соціальної географії Одеського національного університету 
ім. І. Мечникова проф. Олександр Топчієв.

Координаційній Раді доручено протягом чотирьох місяців за участю 
провідних наукових центрів та вчених, наукових, громадських організацій, 
а також зацікавлених органів державної влади з урахуванням міжнародного 
досвіду провести громадське обговорення та подати на затвердження Кабміну 
України проект Державної програми підготовки та видання НАУ з пропозиціями 
щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення її виконання. У руслі 
названого Указу Президента Інститут географії НАН України розробив головні 
положення концепції (в основному схвалена ще навесні 2001 р. конференцією 
“Геоінформаційне картографування держав і реґіонів”, організованою названим 
інститутом. Розроблено і схвалено у цілому структуру НАУ. Інститут географії 
для урахування думок членів Координаційної Ради розіслав перший циркуляр, 
у якому викладено як основні положення, концепції НАУ, так і його структуру. 
Дана стаття відображає нашу позицію щодо запропонованого проекту НАУ.
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Принципи складання Національного атласу України

Що таке національний атлас, чим він відрізняється від комплексних 
географічних атласів країн і реґіонів? Правильна відповідь на це питання 
допоможе багато у чому. Зокрема, дасть можливість акцентувати увагу на тих 
проблемах і аспектах, які здаються на перший погляд очевидними, а насправді є 
принциповими.

На нашу думку, національний атлас – це передовсім складна модель у 
вигляді цілісної системи тематично і функціонально взаємопов’язаних карт, 
картоїдів, схем і діаграм, описів і візуальних зображень (часом і з допомогою 
СD носіїв), які подають досить повну, системну, науково вивірену і суспільно 
значиму інформацію про країну як державу, її народ, його духовну і соціально-
економічну сферу, природне довкілля. Принципова різниця між національним 
атласом і комплексним географічним атласом країни (реґіону) полягає у тому, 
що у національному атласі відправним структурним пунктом картографічної 
рефлексії є держава як форма політичної організації певної нації незалежно 
від наукового трактування останньої (є це нація етнічна чи політична). А у 
звичайному географічному (навіть комплексному) атласі країни чи реґіону ядром 
картографічної рефлексії є територія з її природними і суспільними властивостями. 
Інші особливості цих двох типів атласів не суттєві для їх розрізнення.  

Виходячи з цього, вважаємо, що НАУ – це передусім атлас самостійної 
держави, яка є суб’єктом міжнародного права. Держави, яка виникла на основі 
волевиявлення української нації у її багатовіковій боротьбі за вільний, суверенний 
розвиток у європейській і світовій співдружності народів. Ця держава має довгу 
історію свого формування, свою територію, з якої органічно виросла українська 
нація, що надає назву державі. Це є головним акцентом методології НАУ, що 
повинне знайти відображення у його структурі і змісті. Підкреслимо, що НАУ не 
повинен бути географічним атласом території, реґіону, тобто колишньої союзної 
республіки СРСР, якби це кому не хотілося. Таким чином, якщо у звичайному 
географічному атласі картується передусім територія з її природними “середо-
вищними” рисами і потенціалом (в т. ч. її використання у життєдіяльності суспіль-
ства), то у національному атласі акцент зміщується у сторону суспільства і його 
центрального компоненту – людності у її кількісних і якісних вимірах, зокрема 
етнонаціональному, духовному, соціальному.

У процесі атласного картографування вироблено ряд принципів, які стали 
наскрізними науковими положеннями. Серед них слід виділити загальні і конкретні.

Загальні принципи атласного картографування – системності, комплекснос-
ті, історизму. Вони не потребують пояснення і реалізуються у атласі в цілому 
і у сюжетах та змісті окремих карт і картосхем та їх серій. Ці принципи у 
“Національному атласі України” повинні доповнюватися рядом специфічних 
принципів і положень, що випливають із сучасного рівня розвитку науки, реалій 
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життєдіяльності українського народу і його держави, а також призначення і цілей 
такого атласу. До них належать наступні принципи:

а) державницький. Треба мати на увазі, що це, як відзначалося, атлас 
незалежної держави України, а не реґіону чи “республіки” СНД або наддержавної 
структури; 

б) національний. Атлас відображає геопросторове і геочасове буття 
української етнічної і політичної нації. Дехто з “власть імущих” до цього часу не 
може змиритися з тим, що існує незалежна держава українського народу. Тому, 
прикриваючись “національною” термінологією, свідомо чи несвідомо втягують у 
НАУ старі більшовицькі принципи і підходи. Це стосується як формальних, так і 
змістовних особливостей атласу; 

в) ноосферизму і екологізму. Провідною повинна стати ідея духовної і 
матеріальної єдності українського соціуму з природним довкіллям, духовна і 
матеріальна укоріненість української нації у свою територію;

г) гуманістичний. Оскільки найвищою цінністю в Україні є людина, грома-
дянин, то наскрізними в атласі повинні стати категорії цивілізації, культури, 
моралі;

д) деколонізації. Слід позбутися всього, що історично принижувало Україну 
і її народ. Це стосується і багатьох географічних назв (Кіровоград, Комсомольськ, 
Дніпродзержинськ та ін.). Необхідно ще до видання НАУ увійти у Верховну Раду 
з пропозицією відновлення незаслужено перейменованих поселень і навіть рік 
(наприклад, р. Бога на Південний Буг) чи перейменування назв явно з імперським 
звучанням (наприклад, усунути з таких міст, як Кам’янець-Подільський, Білгород-
Дністровський, Володимир-Волинський та ін. другу їх частину). Це окрема 
проблема, яка детальніше розглянута нами у ряді видань [4, с. 649–658].

Названі принципи повинні лягти в основу розроблення як структури НАУ, 
так і його змісту.

Структура НАУ

Особливо принциповим має бути обґрунтування структури НАУ, тобто 
наявності у ньому  великих підрозділів, їх послідовності і зв’язків між ними. Аналіз 
структури національних атласів окремих країн, особливо тих творів, які видані у 
вигляді однотомників (Польща, Чехо-Словаччина, Болгарія та ін.), наводять на 
думку, що кожен із них має як позитивні, так і негативні сторони. Зокрема, в 
атласах минулих десятиріч мало, а то й зовсім не представлено екологічну сферу. 
У країнах Західної і Центральної Європи недостатньо показано їх етнічний чи 
національний склад та ін.

Найближчий до наших ідей щодо структури є національний атлас Польщі, 
який видано недавно. У ньому передбачено такі великі розділи:



КАРТОГРАФОЗНАВЧІ ПРАЦІ696

1) країна – територія – управління;
2) природне довкілля (включаючи екологічний стан території);
3) суспільство (тут: людність, соціальна сфера);
4) господарство (починаючи від первинного сектора – лісівництва, рільницт-

ва, енергетики і закінчуючи сферою послуг і трансформацією економіки).
У запропонованій Інститутом географії структурі НАУ виділено такі розділи 

[2, 3]:
1. Вступ (загальна характеристика, геополітичне положення України).
2. Історія держав (формування української держави, історична та історико-

культурна спадщина).
3. Природні умови та ресурси (геофізичні умови, геологічна будова, гідро-

геологічні умови, ресурси надр, рельєф, кліматичні умови та ресурси, поверхневі 
води та ресурси поверхневих вод, моря та їх ресурси, ґрунти та земельні ресурси, 
рослинність та ресурси рослинності, тваринний світ та ресурси тваринного світу, 
природно-рекреаційні умови та ресурси, ландшафтне різноманіття та фізико-
географічне районування).

4. Населення (розміщення та розселення населення, рух населення, склад 
населення, сім’я, соціально-економічний стан населення, здоров’я населення, 
рівень життя населення).

5. Економіка (загальна характеристика, фінанси, бізнес та кредит, проми-
словість, будівництво, сільське господарство, перевезення вантажів, водне 
господарство).

6. Екологічний стан компонентів природи (забруднення та порушення 
компонентів природи, оцінка екологічної ситуації, радіаційне забруднення, 
екологічна політика).

Ця структура має лише один недолік: “екологічна ситуація” поміщена вкінці 
атласу, а не безпосередньо після характеристики природних умов і ресурсів. 
Так звикли робити у радянський час у статистичних довідниках, що відображає 
“залишковий” принцип видатків на охорону природи. Коли ж подивитися на 
“зміст” кожного розділу, то кидається у вічі те, що є “залишковим” від совєтського 
способу мислення. Наприклад, етнонаціональні карти тут розчинилися серед карт 
підрозділу під назвою “Склад населення”. Серед економічних карт на перших 
ролях опинилися карти важких галузей промисловості та ін.

Все це говорить про те, що необхідне справді широке обговорення структури 
і змісту НАУ, як це передбачено названим Указом Президента України. 
Враховуючи позитивні аспекти виданих національних атласів і вище названі 
спеціальні принципи створення НАУ, пропонуємо наступну його структуру:

І. Загальний огляд України (фізична, політико-адміністративна карта 
України та ін.).

ІІ. Україна у Європі та світі (обов’язкові карти розміщення українців у 
світі, геополітичне і геопросторове розташування України та ін.).



Національний атлас України 697

ІІІ. Формування української держави (поєднується відображення процесів 
формування українського народу і нації з процесами державотворення).

ІV. Державна і політична влада. Політичні і громадські організації (тут 
карти і тексти, що відображають організацію державної влади, електоральну 
поведінку населення, політичні партії і рухи, громадські організації і рухи).

V. Військово-оборонна сфера і національна безпека.
VІ. Людність (карти демографічної ситуації, етнонаціонального складу, 

соціальної структури, соціальних негараздів, міґрації та розселення населення).
VІІ. Духовна сфера (карти освіти, науки, релігії, культури, інформаційної 

сфери).
VІІІ. Соціальна сфера (карти охорони здоров’я, рекреації і туризму, 

соціальних умов життєдіяльності, транспортного обслуговування населення).
ІХ. Довкілля та природноресурсний потенціал (рельєф, геофізичні умови, 

геологічна будова і тектоніка, ресурси надр, гідрогеологічні умови, поверхневі 
води і водні ресурси, моря і їх ресурси, кліматичні умови та ресурси, ґрунти і 
ґрунтові ресурси, рослинність і ресурси рослинності, тварининй світ і ресурси 
тваринного світу, ландшафту та фізико-географічне районування. Загалом цей, як 
і наступний, розділ мало відрізняється від запропонованого Інститутом географії, 
хоч скорочено особливо “геофізичні” і “тектонічні” підрозділи).

Х. Екологічна ситуація (карти забруднення та порушення стану компонентів 
природи,  радіаційне забруднення, екологічної політики).

ХІ. Національний комплекс (карти сільського, лісового і водного господарства, 
промисловості, будівництва, вантажного транспорту, телекомунікацій).

ХІІ. Трансформаційні процеси (карти конструктивних аспектів суспільства, 
трансформаційних процесів, тіньові аспекти цих процесів).

ХІІІ. Зовнішні зв’язки (економічні, науково-технічні, культурні, гуманітарні, 
політичні).

При потребі кількість розділів можна скоротити не шляхом усунення деяких 
з них, а шляхом їх об’єднання. Можна, наприклад, об’єднати перший і другий в 
один під назвою “Географічне розташування України”. Так само легко об’єднати 
розділи III, IV, V; окремо VI, VII і VIII; IX і X; XI і XII. “Зовнішні зв’язки” мали 
б залишатися окремо, бо сюди, крім економічних, входять і політичні, культурні 
та ін. Таким чином, можна мати всього шість розділів, що здається оптимальним 
варіантом.

Зміст окремих структурних підрозділів НАУ

Україні як державі присвячуємо декілька розділів (або один, внутрішньо-
структурований). Це третій розділ – “Формування української держави”; четвер-
тий – “Державна і політична влада. Політичні і громадські організації”; п’ятий – 
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“Військово-оборонна сфера і національна безпека”. Як бачимо, тут держава 
відтворюється як складна суспільна структура.

Особливо відповідальним є “історичний” розділ. Складним є питання, що в 
ньому відображати, які історичні реалії? Поскільки вже кілька тисячоліть територія 
і населення України є активними суб’єктом і об’єктом державотворення Східної 
Європи, то, на наш погляд, саме усі види, типи і форми державоформування, які 
мали місце на цій території, повинні знайти відображення саме у цьому розділі. 
Отже, це Скіфська держава, античні держави-поліси українського Причорномор’я 
та Приазов’я, Боспорська держава, Держава антів (на думку М. Грушевського – це 
перша протоукраїнська держава). Починаючи з неї, йде безперервний відкритий і 
латентний процес українського національного державотворення.

Тому цей процес слід відобразити як у сюжетах карт НАУ, так і у назвах 
карт і в текстах їх легенд. Наприклад, назвати карту не “Розселення антів”, а 
“Протоукраїнська антська держава-пакс” (пакс – це військове племінне об’єдна-
ння). Або: не “Київська Русь – древньоруська держава”, а “Русь-Україна – перша 
українська держава” та ін. Так само історичним спадкоємцем Русі має бути 
Галицько-Волинське королівство. Далі картується Україну у складі Великого 
Князівства Литовського і Речі Посполитої, що логічно переходить у систему карт 
Козацької держави. Тому відповідна серія чи група карт повинна мати загальну 
назву “Козацька держава – друга українська держава”.

Оскільки після Козацької України її територія поперемінно попадала під 
окупаційні режими держав-сусідів, то червоною ниткою через сюжети карт має 
пройти ідея поділів України (перший поділ у 1686 р., другий – у кінці ХVІІІ ст., 
третій – після І світової війни). Наприкінці розділу слід представити групу карт, 
присвячених процесам становлення сучасної української держави (1991–2001 рр.).

Таким чином, у третьому розділі повинна відображатися національно-
державницька концепція, розроблена українськими істориками М. Грушевським, 
І. Крип’якевичем, С. Томашівським, М. Кордубою, О. Оглоблином, О. Пріцаком, 
Я. Дашкевичем та ін., а не імперські схеми російських чи совєтських ідеологів від 
історії України. Хоча слід мати також на увазі, що і серед названих українських 
істориків теж є різні підходи до трактування історії України – народницький 
(М. Грушевський, І. Крип’якевич) і державницький (О. Пріцак, Я. Дашкевич).

У четвертому розділі НАУ пропонуємо такі підрозділи: 1) “Організація 
державної влади”, де з допомогою карт, картосхем, схем і текстів слід показати 
окремі гілки влади (законодавчу, виконавчу і судову) у центрі і в реґіонах; 
2) “Електоральна поведінка населення”, у якому висвітлити територіальний аспект 
референдуму за самостійність України (1991 р.), вибори Президента і Верховної 
Ради України. Картографічне відображення повинні отримати географічні та 
історичні аспекти формування політичних партій і рухів. Тут обов’язково слід 
показати національно-визвольний рух у міжвоєнний і воєнний період, сучасні 
партії і рухи, партії і рухи української діаспори. Останні активно функціонували 
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навіть тоді, коли, здавалось би, большевизм в Україні остаточно розгромив 
націоналістичне підпілля.

Нарешті, третій “державний” розділ (чи підрозділ) стосується військово-
оборонної сфери і національної безпеки України. Ця сфера є особливо важлива 
для молодої держави. Водночас картографія не має достатньої практики для 
її відображення своїми засобами. До того ж вихідний матеріал є нерідко 
засекреченим. 

Сфера оборони і безпеки держави має знайти своє належне місце в НАУ. 
По-перше, військово-оборонні аспекти слід представити в історичному ракурсі 
(наприклад, показати геостратегічне положення України у різні історичні 
епохи і представити ці сторони більш детально у ХХ ст.); по-друге, у сучасній 
геополітичній обстановці слід розкрити зовнішню миротворчу функцію України 
(стратегічне партнерство, місце і роль країни у миротворчих операціях); по-
третє, показати процеси укріплення і розбудови кордонів України (делімітація, 
демаркація, транскордонні переходи і митниці, прикордонна інфраструктура 
і т. д.); по-четверте, розкрити особливості сучасної не лише військово-оборонної, 
але й економічної, екологічної та інформаційної безпеки. Що ж стосується власне 
військово-оборонної сфери, то такі речі, як території оперативних командувань, 
навчальні полігони, авіаційні бази, місця розташування іноземних баз (Севасто-
поль і околиці), колишні ракетно-космічні бази, військові заводи та ін. елементи 
оборонної інфраструктури і т. д., – все це є відкритим (не засекреченим) і 
десятки раз картографованим. Отже, це не буде представляти якихось особливих 
труднощів при картографічному відображенні.

Після того як держава розкрита у різних іпостасях логічними стануть 
розділи атласу, що стосуються відображення населення і його двох суттєвих 
сфер – духовної і соціальної. В існуючих атласах та й у першому проекті НАУ, 
запропонованому науковою конференцією (Київ, травень 2001 р.), мало звернено 
уваги на національні відносини (тема заборонена у совдепівські часи) і духовну 
сферу. Перші (національні відносини) сором’язливо показувались одною–двома 
картами десь після карт соціального складу (т. зв. “національний склад”), а 
друга (духовна сфера) розчинялася у кращому випадку, між картами соціальної 
інфраструктури. Тимчасом, у В. Кубійовича [1] 36 із приблизно 150 карт присвячені 
населенню – демографічній ситуації, національному складу (в т. ч. окремо 12 карт 
українцям), урбанізації, міґраціям тощо.

У шостому розділі НАУ, який пропонуємо назвати “Людність” (це питоме 
українське слово, асоціюється з “людиною”, “людяністю”, “людським розвитком” 
та ін.), передбачається таких шість підрозділів: “Демографічна ситуація”, 
“Національний склад”, “Соціальна структура” (пам’ятаймо, що соціальна 
сфера представлена окремим підрозділом), “Соціальні негаразди”, “Міґрації”, 
“Розселення”. Сюжети карт стосовно демографічної ситуації, міґрації, розселення 
і навіть соціального стану та структури людності відомі і не представляють 
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особливих труднощів при їх виконанні, якщо не брати до уваги неповноту і 
нестачу вихідної інформації. Певну її кількість дадуть матеріали нового (2001 р.) 
перепису населення.

Однак особливої уваги тут заслуговують підрозділи “Національний склад” 
та “Соціальні негаразди”. Вже відзначалося, що національна тема у совєтських 
атласах була табуйованою. А щодо соціальних негараздів, то тут загалом нема 
картографічних прецедентів.

Етнонаціональну тему рекомендуємо розглянути в історико-географічному 
аспекті – хоч би від кінця ХІХ – початку ХХ ст. до наших днів. Тоді буде добре 
представлена часова і просторова динаміка розподілу людності за націями 
(українською, кримськотатарською) та етнічними групами чи у державі – націона-
льними та етнічними меншинами. Окремі сюжети будуть присвячені розселенню 
українців у різний час не лише на сучасній державній території України, а також 
розселенню багатьох етнічних меншин. Останнє дасть можливість визначити, 
на яких територіях етнічні меншини появилися давніше, а на яких недавно. Тут 
повинні знайти своє місце лінґвістичні карти, зокрема карти діалектів української 
мови.

Що ж стосується нового типу сюжетів карт соціальних негараздів, то 
тут розробникам доведеться у багатьох відношеннях виступати піонерами. 
Адже соціальні негаразди супроводжують українську націю довгі періоди її 
бездержавності. І навіть після створення незалежної України у 1991 р. вони нерідко 
посилилися. В усякому разі, повз увагу розробників не повинні пройти проблеми 
гено- і етноциду в Україні: голодоморів, ҐУЛАҐ’у, депортацій української, 
польської, кримськотатарської та ін. націй і національних груп, єврейського 
голокосту. А із сучасних негараздів обов’язкове картографічне відображення 
злочинності, криміногенної ситуації, наркоманії, пенітенціарної системи тощо.

Наші дослідження [4, 5] показують, що “розміщення” соціальних негараздів 
по території України характеризується певними закономірностями. По-перше, 
вони мають високий ступінь взаємної кореляції від області до області; по-
друге, існує тенденція до зростання їх “інтенсивності” при русі із заходу на 
схід України; по-третє, ступінь соціальних негараздів вищий там, де вищий 
рівень економічного розвитку, урбанізації і частки неукраїнського населення. 
Ці переважно статистичні процеси і закономірності потребують ще додаткового 
дослідження і перевірки, але вже перші висновки говорять про актуальність карт 
із, так би мовити, соціально-негараздовими сюжетами.

Духовну сферу слід розкрити в окремому розділі. Пропонуємо тут п’ять 
підрозділів: “Освіта”, “Наука”, “Релігія”, “Культура і мистецтво” (або просто 
“Культура”), “Інформація”. Серед цих підзрозділів особливої уваги заслуговують 
“Релігія” та “Інформація”. Це пов’язано з тим, що подібно до “національних” та 
“соціально-негараздових” тем, ця сфера людського духу у большевицький період 
була під забороною (репресії проти служителів культу і віруючих, нищення 
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сакральної інфраструктури, розгнузданий “науковий” атеїзм та ін.). Тому у наш 
час, коли спостерігається інтенсивне піднесення релігійної свідомості людей, 
розбудова Церков, поширення різних віровчень і конфесій, географія релігії 
повинна знайти своє достойне відображення у НАУ. Користувач атласу помітить 
багато залежностей між поширенням релігії та іншими духовними і соціальними 
і навіть економічними характеристиками населення (наприклад, там, де менше 
церков і віруючих, більша злочинність, хоч, зрозуміло на останню впливають 
також інші чинники).

Порівняно новими в НАУ стануть сюжети карт про засоби масової 
інформації – пресу, радіомовлення, телебачення, Інтернет. Сюжети цих карт 
перекликатимуться з картами телекомунікацій, в т. ч. інфраструктури зв’язку. 
Однак, слід мати на увазі, що “виробництво” і “споживання” інформації більше 
відноситься до духовної, а інфраструктура (телекомунікаційні мережі тощо) – 
це все-таки сфера послуг у системі національного комплексу, що відображено в 
іншому місці НАУ.

Завершується розділ “Людність” картографічним представленням соціальної 
сфери. Розділ з такою назвою містить п’ять підрозділів: “Охорона здоров’я”, 
“Рекреація і туризм”, “Соціальні умови життєдіяльності населення”, “Транспортне 
обслуговування”, “Людський розвиток”.

Особливої уваги у цій частині НАУ заслуговують підрозділи “Рекреація і 
туризм” та “Людський розвиток”. Саме тут слід показати не лише різного роду 
природні ресурси рекреації (ландшафтні, кліматичні, гідрологічні та ін.), але й 
історико-культурний потенціал рекреації України. Останніми особливо багаті 
західні області держави. Доцільно окремі сюжети карт присвятити найбагатшим 
на рекреаційні ресурси і на рекреаційну сферу регіонам – Українським Карпатам 
і Криму.

Введення у структуру і зміст НАУ карт, які відображають т. зв. людський 
розвиток (ЛР) є новим у атласах такого типу. Річ у тому, що саме поняття 
“людського розвитку” впроваджено у науковий обіг порівняно недавно. Ще 
нема репрезентативних показників, які б суттєво відображали відповідний 
стан суспільства. Показник ЛР є cинтетичним і враховує аналітичні показники 
виробництва валового внутрішнього (чи національного) продукту на одну людину, 
частку тих, що навчаються, рівень грамотності дорослого населення, його вік 
доживання. Зрозуміло, що ці аналітичні показники самі є результатом складної 
дії багатьох чинників. Але поки що нема кращого способу вираження рівня 
людського розвитку. В усякому разі, карта рівня ЛР найповніше і найзагальніше 
відобразить реґіональні відмінності у соціальних умовах і результатах дії багатьох 
чинників економічного, соціального та демографічного характеру життєдіяльності 
українського суспільства.

Як це не може здаватися дивним, але саме після розділів, що характеризують 
людність у НАУ, повинні йти не “економічні” розділи, а розділи, присвячені 
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природному довкіллю, його ресурсному потенціалу та екологічній ситуації. Як 
правило, розділ про природу території стоїть на початку атласів окремих реґіонів 
і країн [2]. Ми вважаємо, що саме у національному атласі перевагу у порядку 
слідування розділів необхідно надати людності, а вже потім картографувати 
природу. А картографічну характеристику екологічної ситуації представити не 
у кінці НАУ, як це роблять у сучасних (та й робили у совєтських статистичних 
довідниках), а безпосередньо за розділом “Довкілля...”.

Водночас цей розділ слід починати не з розгляду “геофізичних умов”, як 
це полюбляють фізико-географи ландшафтно-геоморфологічного напрямку. 
Започатковувати треба з відображення основи-основ всього природного і 
суспільного життя на Землі – рельєфу. А вже потім розкривати інші компоненти 
літосфери – її геофізику, геологію, тектоніку, ресурси надр і навіть гідрогеологію. 
До речі, останнє стане логічним переходом до картографічного представлення 
поверхневих вод і водних ресурсів, морів, що омивають Україну та їх ресурсного 
потенціалу. 

Роль морських акваторій, як засобу виходу держави у світ, не просто ресурсна, 
але й геополітична, бо відкриває перед нею широкі можливості безперешкодного 
контакту з усіма приморськими країнами світу. На карті морів (Чорного та 
Азовського) слід позначити територіальні води, зони економічних інтересів 
України та країн-сусідів, ресурси морського шельфу тощо, а не лише гідрологічні 
чи гідрохімічні властивості їх вод. Одним словом, слід представити не стільки 
акваторію, скільки геоторією морів, що омивають Україну.

Далі у НАУ послідовно будуть розкриті кліматичні умови і ресурси, ґрунти і 
ґрунтово-ресурсний потенціал з особливою увагою до українських чорноземів, які 
за оцінками становлять четверту частину – третину чорноземів світу. Завершують 
огляд природи серії карт, присвячених рослинному і тваринного світу та 
ландшафтам України. В останньому слід передбачити серії фенологічних карт 
(хоча їх успішно і, мабуть, доцільніше помістити серед карт рослинного світу).

Завершується “природна” тема представленням екологічної ситуації, яка 
в кінці ХХ ст. різко погіршилася у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС. 
Автори проекту НАУ від Інституту географії НАН України пропонують тут 
чотири підрозділи: забруднення та порушення стану компонентів природи, 
оцінка екологічної ситуації, радіаційне забруднення, екологічна політика. 
У цій структурі охоплено різні аспекти екологічної ситуації, починаючи від 
навантаження промисловими твердими відходами окремих територій і закінчуючи 
моніторингом навколишнього середовища. Бажано серед карт дати такі, що 
несуть велику інформацію, але не поміщаються зазвичай ні у національних, ні 
в реґіональних атласах. Це карти забруднення території в результаті діяльності 
військово-промислового комплексу та карту біопатогенних зон.

Дуже складним є розділ, що характеризує господарство України. У 
пропонованій нами структурі НАУ він є одинадцятим, отже, прикінцевим. 



Національний атлас України 703

Водночас він найбільший за кількістю карт і нелегкий до виконання з 
методологічного боку.

Передовсім заслуговує уваги сама назва розділу. Є традиційні варіанти: 
“Економіка”, “Господарство”, “Народне господарство”. Усі вони у наш час 
при створенні НАУ не спрацьовують, особливо останній (слово “народне” тут 
є звичайним совєтським замінником “національне” від німецького “National-
wirschaft”). Тому пропонується назва розділу “Національний комплекс” або 
“Національна економіка”. Саме ця назва відображає характер і внутрішню 
зв’язаність господарства у межах самостійної держави.

Далі принциповим є виклад структури розділу. Звичайно, у совєтських 
реґіональних атласах її починали з промисловості, а у ній – з галузей важкої 
індустрії, а закінчили транспортом і зв’язком. Нами запропоновано схему, що 
передбачає передусім загальний підрозділ, у якому передбачено, крім необхідного 
у такому випадку показу виробництва валового внутрішнього продукту, рівнів 
економічного розвитку обласних реґіонів, також відображення депресивних 
районів України, їх типів і видів. Атлас повинен показувати реальний стан 
господарства і економіку реґіонів, а не лише її “пригладжені” характеристики.

Україна є традиційною сільськогосподарською країною. Тому слід починати 
виклад структури національного комплексу саме з аграрної сфери. А далі 
картографувати ті сектори господарства, які найбільше пов’язані із землею, 
природним довкіллям, тобто лісове і водне господарство.

У підрозділі “Сільське господарство” представлено групи карт, які стосуються: 
а) загальної характеристики цього сектора економіки; б) структури земельних 
ресурсів та їх використання; в) інфраструктури галузі (включаючи ринкову); г) рос-
линництва (рільництво, садівництво, виноградарство); д) тваринництва (кормова 
база, окремі галузі).Таким чином охоплюється весь комплекс аграрної сфери разом 
з сучасними трансформаційними процесами (приватизацією землі, сферою послуг 
виробничого і невиробничого характеру, ринковою інфраструктурою).

Після аграрної, лісової та водогосподарської сфер доцільно розкрити динамічні, 
структурні та геопросторові особливості промислового сектора національного 
комплексу. Логічним буде, коли на початку помістити галузі і виробництва, 
які пов’язані з аграрною сферою, тобто харчову і легку промисловість, а також 
лісопромислову сферу. Далі серія карт повинна представити машинобудівний, 
хімічний, паливно-енергетичний комплекси, виробництво будівельних матеріалів 
(комлекси галузей важкої індустрії). Останнє стане базою для показу розміщення 
сфери будівництва. Після цього поміщаються карти, які характеризують 
особливості розміщення вантажного транспорту (пасажирські перевезення 
висвітлені раніше у розділі ”Соціальна сфера”.

Розділ “Національний комплекс” завершується серією карт, яка відображає 
трансформаційні процеси в Україні. Чи доцільно розкривати такі швидкозмінні 
явища як зміна розподілу зайнятих за формами власності, розподілу основних 
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засобів (капіталу) за формами власності, те саме щодо ВНП і ВВП, спільне 
підприємництво, ринкова інфраструктура і т. д. і т. п.? Думаємо, що доцільно, 
бо саме зараз відбувається корінний злам у системі усіх відносин суспільства. 
Необхідно ще 20–30 років, щоб Україна стала на повністю цивілізовані рейки. 
Але тоді вже буде новий тип суспільства. І виникне необхідність створення 
нового національного атласу.

Логічним завершенням всього НАУ є відображення у ньому зовнішніх зв’язків 
України. Це ніби конкретизація другого розділу НАУ, де у загальних рисах було 
представлено місце України у світі. Тут же слід показати зовнішні економічні, 
науково-технічні, культурні, гуманітарні та політичні зв’язки.

Дискусійним залишається питання, чи доцільно поміщати в НАУ систему 
карт окремих районів України. На наш погляд, якщо вже і подавати такі карти, 
то це можна здійснити таким шляхом: слід загальну карту України масштабу 
1:1000000 максимально насичену поселеннями, гідромережею і транспортною 
сіткою розрізати на однакові листи (за форматом атласу) і помістити їх в кінці 
НАУ як довідковий картографічний матеріал (у національному атласі Польщі 
карту масштабу 1:500000 помістили на його початку).

Створивши НАУ з таким змістом, отримаємо складний картографічний твір, 
який відображає не лише усю складність покомпонентної, але й просторово-
територіальної організації українського суспільства на грані тисячоліть.

Деякі прикінцеві зауваги

Прикінцеві зауваги стосуються технічних і організаційних сторін підготовки і 
видання НАУ. Але водночас вони є дуже важливими. Серед них назвемо декілька: 
проблема “конструктивного” типу атласу, масштабного ряду картографічних 
моделей в ньому, мови видання, організаційного механізму створення.

Перша проблема стосується того, чи буде НАУ видано у вигляді однієї чи 
декілька книг, у вигляді окремих карт, зібраних у єдину картонну (дерев’яну, 
пластмасову, металеву) папку, на СD дисках, чи комбіновано. Наприклад, один 
том атласа разом з додатком CD.

На наш погляд, саме останній варіант на сучасному етапі є найдоцільнішим. 
Очевидно (це ще треба обчислити) він і найдешевший. Багатотомний атлас (три 
томи, як це планувалося у 60–70-х роках ХХ ст.) нині є задорогим.

Так само щодо формату НАУ. Зрозуміло, що це має бути настільний атлас, 
який можна легко і оперативно використовувати, включаючи навіть картометричні 
роботи. Від формату залежить зручність у користуванні, що є недругорядним 
чинником, що впливає навіть на масштабний ряд карт атласу.

У запропонованому Інститутом географії проекті [2] передбачено такий 
масштабний ряд: 1 : 2,5 млн (приблизно 57 карт), 1 : 3 млн (14 карт), 1 : 4 млн 
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(2 карти), 1 : 5 млн (приблизно 160 карт), 1 : 7 млн (7 карт), 1 : 8 млн (15 карт, 
переважно кліматичних), 1 : 10 млн (6 геополітичних карт), 1 : 12 млн (17 карт, 
переважно поверхневих вод), 1 : 70 млн (3 карти). Як бачимо, про кратність у 
цьому ряді годі говорити. Очевидно, над цією проблемою слід ще попрацювати. 
Особливо при створенні карт природи, щоб не йти сліпо за відповідними картами 
в “Атласе естественных условий и природных ресурсов” (1978).

Нарешті, мова атласу. У концепції національного атласу України [2] автори 
пропонують видати його трьома мовами: українською, англійською і російською. 
У сучасній економічній і мовнокультурній ситуації це недопустима розкіш.

По-перше, російська мова є близькою до української, що дублювати атлас 
ще однією східнослов’янською мовою марна витрата коштів й данина минулим 
“об’єдінітельним” установкам імперського центру і додатковий водний потік на 
млин брутального русифікаторства. По-друге, не потрібний і окремий англомовний 
НАУ. Доцільно, на наш погляд, в українських картах дублювати заголовки і 
текст легенди англійською (окремо помістивши найбільшу за масштабом карту 
з англійською номенклатурою власних назв). Так зробив В. Кубійович у своєму 
“Атлясі...” (1937 р.) [1, с.55]. Все це вивільнить кошти на збільшення накладу 
НАУ, а, отже, сприятиме зростанню кількості тих, хто буде ним користуватися.

Що ж стосується організаційного механізму створення НАУ, то він в цілому 
розкритий у названому Указі Президента. Небезпекою, яка чатує розробників, є 
надмірна “виробнича” концентрація виготовлення авторських оригіналів карт. 
Створення редколегій окремих розділів НАУ, широке обговорення змісту карт, їх 
легенд та ін., – все це має стати наскрізним у цій почесній і нелегкій справі.

Все сказане означає, що у процесі підготовки і видання “Національного атласу 
України” ще необхідно розв’язати немало принципових проблем наукового, 
методологічного, методичного та прикладного характеру. Лише спільними 
зусиллями географічної, історичної та картографічної громадськості держави ця 
відповідальна праця може бути успішно виконана. Слід пам’ятати, що українська 
географічна та картографічна наука і практика у найближчі чотири–п’ять років 
складатимуть поважний екзамен на зрілість. Маємо надію, що цей екзамен буде з 
честю і гідністю витриманий.
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Проблеми структури, змісту та організаційного механізму 
створення “Національного атласу України”*1

Кожна держава вважає своїм почесним обов’язком видання Національного 
Атласу, у якому з допомогою картографічних засобів розкривається багато-
вимірний феномен її території і населення, їх специфічність та унікальність на 
глобальному тлі. Створення Національного Атласу відображає рівень розвитку 
географічної науки країни, зрілість її картографічної теорії і практики. Розроблення 
структури і змісту атласу є престижним завданням багатьох колективів учених 
не лише географо-картографічного профілю. Національний Атлас – це своєрідна 
картографічна енциклопедія країни, представлена одним чи декількома томами 
(шведський Національний Атлас, наприклад, має 12 томів).

Про видання “Національного атласу України” (НАУ) мріяли кращі уми нашого 
народу. Однак переважно об’єктивні умови не дозволили здійснити цю мрію. 
Боязка спроба підготовки НАУ у 60–70-х роках не могла реалізуватися внаслідок 
колоніального статусу т. зв. УРСР (особливо це стосується його “історичного” 
тому). Після цього втрачено близько сорока років (не відбулося навіть дискусії 
стосовно НАУ). Лише “Атлас України і сумежних країв” Володимира Кубійовича 
(1937 р.) можна умовно вважати національним (тут представлено близько 
150 карт і картосхем, ряд таблиць і текстів, які дають досить повне уявлення про 
українську національну територію та населення першої половини ХХ ст.). Тепер 
же із створенням незалежної української держави зникли політичні та соціально-
економічні бар’єри, що заважали виданню НАУ. Україна має добре кадрове та 
інституційне забезпечення для розроблення і видання такого картографічного 
твору. Головне зараз – це обґрунтування методологічних принципів НАУ, визна-
чення його загальної структури і складу окремих розділів, розроблення змісту 
окремих картографічних сюжетів та ін.

В основу НАУ слід покласти загальновідомі принципи атласного картогра-
фування: системності, комплексності, історизму. Вони не потребують пояс-
нення і реалізуються у сюжетах та змісті окремих карт і картосхем та їх серій. 
Ці принципи в НАУ повинні доповнюватися рядом специфічних положень, що 
випливають із сучасного рівня розвитку науки, реалій життя і цілей такого атласу. 
До них належать наступні принципи: державницький (це атлас незалежної 
держави Україна, а не реґіону СНД чи наддержавної структури); національний 
(атлас відображає геопросторове і геочасове буття української етнічної і 
політичної нації); ноосферизму і екологізму (провідною повинна стати ідея 
духовної і матеріальної єдності українського соціуму з природним довкіллям); 

* Друкується за: Шаблій О. І. Проблеми структури, змісту та організаційного механізму створення 
Національного атласу України / О. І. Шаблій // Геоінформаційне картографування сьогодні: 
Наук. зб. – Київ: Академперіодика, 2002. – С. 26–28.
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гуманістичний (оскільки найвищою цінністю в Україні є людина, громадянин, 
то наскрізними в атласі повинні стати категорії цивілізації, культури, моралі); 
деколонізації.

При підготовці НАУ слід уникнути тих традицій радянського періоду, що 
склалися у виданні подібних картографічних чи суспільно-географічних творів. 
Найнебезпечнішим із тоталітарної спадщини, на наш погляд, є наступне:

1) трактування України не як держави, а як звичайного реґіону. Перебороти 
останнє дуже важко. Слід постійно мати на увазі, що йдеться про самостійну 
одиницю на карті Європи, що має специфічне геополітичне, геокультурне і 
геоекономічне положення, історичні традиції державотворення;

2) розуміння у структурі Атласу його організаційного ядра. Якщо по-
совєтськи, то головним у структурі мало би бути т. зв. “народне господарство” (у 
кращому випадку – ще соціальна сфера). В сучасному НАУ його організаційно-
змістовим ядром слід вважати людину, людність, населення у широкому 
розумінні слова. Тобто тут слід реалізувати людинознавчий, людиноцентричний 
підхід, людиновимірність. Решта явищ і сфер (природа, соціальна і політична 
сфера, господарство та ін.) слід трактувати з позицій їх впливу на життєдіяльність 
людності. Виходячи з того, що це атлас держави Україна, важливе місце має зайняти 
серія карт, присвячена українській нації як титульній (а, значить, необхідні також 
картографічні сюжети етнічних і національних меншин). В цьому відношенні 
за зразок може послужити “Атлас України і сумежних країв” В. Кубійовича, де 
національним відносинам і загалом людності України присвячено майже четверту 
частину карт і картосхем;

3) розуміння “типової” структури господарства України. Як, звичайно, у 
радянський час у ній спочатку виділяли і відповідно картографували “виробничу 
сферу” (а у ній – важку промисловість, паливно-енергетичну, металургійну хі-
мічну, будівельних матеріалів), а вже потім т. зв. “невиробничу” сферу. Це 
трактування і відображення структури потребує докорінної перебудови. Після 
“Людності” доцільно розкрити духовну і соціальну сфери чи сферу послуг 
(освіта, культура, охорона здоров’я, релігія, наука, рекреація та ін.). Аж після 
них представити “виробничу сферу”, починаючи з сільського господарства, 
агробізнесу, агропромислового комплексування. При цьому слід пам’ятати, що 
світ і Україна розвиваються у постіндустріальну епоху (ми ж традиційно мислимо 
“індустріальними” категоріями);

4) використання заідеологізованого у радянський час поняттєво-терміно-
логічного апарату. Сюди належать такі терміни: “народне господарство” (замість 
усталеного у Європі “національного господарства” чи “національного комплексу”); 
“невиробнича сфера” замість “cфера послуг” чи “соціальна сфера”; “продуктивні 
сили” замість просто “господарство і населення”;

5) використання совєтської географічної номенклатури, тобто назв поселень, 
географічних, геоморфологічних, реґіональних та ін. об’єктів. Вже давно час 
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позбутися на географічних картах і в атласах тих власних назв, що несуть у собі 
колоніальний підтекст. Це складне завдання, але його треба розв’язувати в руслі 
закону про географічне називництво. Слід відновити давні назви річок, населених 
пунктів (наприклад, річка Бог замість Південний Буг, Звягель замість Новоград-
Волинський), скоротити надто довгі назви з уточнюючим словом (Корсунь-
Шевченківський, Білгород-Дністровський, Кам’янець-Подільський, Переяслав-
Хмельницький, Володимир-Волинський та ін.); замінити (перейменувати при 
потребі) всі оті первомайські, дзержинські, кіровські та ін. партійно-більшовицькі 
назви поселень. Національний атлас і за цією ознакою має бути українським, бо 
робиться він не на рік чи два.

Щодо структури НАУ, то слід відзначити наступне. Атлас складається із 
“Передмови” та шести великих розділів. У “Передмові” до НАУ слід викласти 
мету його видання, обґрунтувати загальні та конкретні принципи побудови і 
змісту, вказати на матеріали, на яких він створений (особливо на його статистичну 
базу), назвати авторські колективи, причетні до його підготовки і видання. Далі 
пропонуємо такий порядок розділів НАУ: І. Україна на політичній карті Європі 
і світу (або: Держава Україна). ІІ. Природне довкілля. ІІІ. Людність. ІV. Духовна 
і соціальна сфери. V. Економічна сфера. VІ. Великі реґіони України (серії 
аналітичних і комплексних карт шести макрореґіонів: Центрального, Західного, 
Північно-Східного, Центрально-Східного, Східного, Південного).

У цій схемі три важливих моменти: окремо виділено розділ, присвячений 
Україні як державі на політичній карті Європи і світу. Це передбачає висвітлення 
не лише її чинного політико-географічного і геополітичного положення, чи 
політико-адміністративного устрою, але й історичного процесу формування 
української держави (починаючи від держави-паксу антів) й української 
національної території. Карти з історико-географічними сюжетами увійдуть 
також у інші серед названих  розділів атласу. Цим буде реалізовано принцип 
історизму.

Друге: розділ “Духовна і соціальна сфери” компонується безпосередньо 
після “Людності”. Тобто він є логічним продовженням розділу, присвяченому 
населенню. Чому краще назвати його “Духовна і соціальна сфера”, а не “Сфера 
послуг”? Тому що тут слід відобразити не лише власне сферу послуг, яка є 
елементом національного комплексу і уособлює соціальну інфраструктуру, але 
й показати саме духовні і соціальні характеристики населення: релігійність, 
освіченість, розподіл багатства і бідності, злочинність, захворюваність та ін.

Третє: при визначенні структури і сюжетів карт розділу “Економічна 
сфера” доцільно виділити підрозділи, які б відображали соціальну, виробничу 
та інституціональну інфраструктури, а також галузеву структуру господарства 
за “Класифікатором видів економічної діяльності” (КВЕД). Необхідно відійти 
від комуністичних традицій подавати в першу чергу промислове виробництво і 
будівництво. Для України як країни давньої аграрної культури важливо передусім 
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розкрити аграрну сферу (тут не зайвими стали б картосхеми трипільської і 
“скіфської” агрокультур!) у її історико-географічному різноманітті. Далі – лісове 
і водне господарство. У промисловому виробництві на першому місці мають 
стояти галузі високої технічної культури (машинобудування), ті, що пов’язані з 
безпосередніми потребами людності (харчова, легка промисловість).

Окремо стоїть питання про масштабний ряд представлених у НАУ карт 
і пропорцій між кількістю карт і картосхем різних типів (ми схиляємося до 
надання переваги аналітичним картам і картосхемам у розріз якнайдрібніших 
адміністративних одиниць, що звичайно, дуже залежить від масштабу карт); 
питання територіальних одиниць картографування, засобів відображення явищ і 
процесів (вочевидь, тут роль картограмного та ізометричного способів буде дуже 
суттєвою) та ін.

Нарешті, щодо механізму створення НАУ, то передусім слід створити 
реальну, а не віртуальну редакційну колегію, яка у дискусійному порядку 
розгляне і затвердить структуру НАУ, перелік карт кожного розділу;  визначити 
наукові колективи, які відповідатимуть за окремі розділи і сюжети. Далі, створити 
по окремих розділах атласу робочі редколегії, які розроблятимуть зміст окремих 
карт, визначити їх авторів. Кожна карта чи картосхема повинна рецензуватися, як 
мінімум, двома спеціалістами.

Національний Атлас України – це надзвичайно необхідний нашій державі 
документ як фундаментальне свідчення її неповторності, багатогранності і 
стійкості у геополітичному просторі Європи та глобальних цивілізаційних 
координатах.

Пропозиції щодо підготовки та видання “Національного    
атласу України”, поліпшення його структури і змісту*1

Схвалюючи пророблену Інститутом Географії працю щодо НАУ, пропоную 
наступні зауваження, які, на мій погляд, сприятимуть поліпшенню структури і 
змісту цього твору.

І. Принципи НАУ
При визначенні структури і змісту карт головними мають бути такі п’ять 

принципів:
1) державницький: бо це атлас не колишньої республіки СРСР чи реґіону 

СНД, а атлас незалежної держави Україна;
2) національний: це вже зафіксовано у його назві; він відображає просторово-

часове буття української етнічної і політичної нації;

* Пропозиції надіслані у редакційну раду НАУ, членом цієї ради, проф. О. І. Шаблієм 9 жовтня 
2001 р. Публікується вперше.
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3) ноосферизму та екологізму: провідною повинна бути ідея духовної та 
матеріальної єдності українського соціуму з природним довкіллям;

4) гуманістичний: наскрізними в атласі повинна бути людиновимірність, 
цивілізаційність, культура;

5) деколонізації: слід позбутися всього, що історично принижувало Україну 
і її народ. Це стосується і багатьох географічних назв (Кіровоград, Комсомольськ, 
Дніпродзерджинськ та ін.). Необхідно ще до видання НАУ увійти у Верховну Раду 
з пропозицією відновлення незаслужено перейменованих поселень і навіть рік 
(наприклад, р. Бога на Південний Буг) чи перейменування назв з явно імперським 
звучанням (наприклад, усунути з таких назв, як Кам’янець-Подільський, Білгород-
Дністровський, Володимир-Волинський та ін. другу їх частину).

ІІ. Структура НАУ. Вона випливає з названих п’яти принципів. У цілому 
запропонована структура відповідає більшості з названих принципів. Але потрібні 
редакційні уточнення і деякі композиційні перестановки. Необхідно також додати 
декілька нових розділів (див. далі).

Великі розділи мали б розміщуватися у такій послідовності:
а) “Загальний огляд України”;
б) “Україна у Європі та світі” (замість “Геополітичне положення”, що є 

завузьким);
в) “Формування української держави” (замість “Історії формування...”);
г) “Державна і політична влада. Громадянське суспільство” (новий розділ);
д) “Військово-оборонна сфера і безпека України” (новий розділ);
е) “Людність” (замість розділу “Населення”, який слід розділити на три, 

виділивши окремо “Духовну” і “Соціальну” сфери. Крім того у розділі “Людність” 
дати окремо великий підрозділ, що стосується національного складу населення, 
включаючи історико-географічні карти населення. Наприклад, можна було б 
подати навіть деякі карти відповідних (“національних”) сюжетів із атласу 
В. Кубійовича. Зовсім відсутні лінґвістичні карти;

є) “Духовна сфера” і “Соціальна сфера”. Тут слід розкрити: освіченість і 
паралельно інфраструктуру освіти; релігійність та інфраструктуру релігії; науку 
і культуру та їх інфраструктуру і т. д. Далі – окремо сферу послуг і соціальні 
характеристики життєдіяльності населення, соціальні негаразди тощо

ж) “Довкілля і природно-ресурсний потенціал” (замість “Природні умови 
та ресурси”); сюди перенести останній розділ “Екологічний стан компонентів 
природи”);

з) “Екологічна ситуація” (розділ перенесений з кінця НАУ, назва змінена);
к) “Національний комплекс” (замість “Економіка” бо, по суті, економіки тут 

нема за рідкісними випадками). Починати тут слід з “рівнів соціально-економічного 
розвитку реґіонів” і депресивних територій, а не із зовнішньоторгового 
балансу. Тут можна помістити природно-господарське та соціально-економічне 
районування. Другим підрозділом має бути система карт сільського, лісового і 
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водного господарства (навіть у японському Національному атласі починають не 
з промисловості). Обов’язково виділити лісове і водне господарство. І, нарешті, 
промисловість, будівництво, транспорт. Чомусь пропала сфера обігу (торгівля, 
зокрема). Її можна помістити і матимемо логічний зв’язок із зовнішньою торгівлею 
(або подати у соціальній сфері);

л) “Трасформаційні процеси в Україні”. У розділі слід розкрити конструктивні 
та деструктивні (тіньові) аспекти трасформаційних процесів.

м) “Зовнішні зв’язки” (замість “Екологічний стан компонентів природи”, 
який поміщений тут, очевидно, у кінці, як це роблять сьогодні чиновники з 
Управління статистики). У розділах показати різні види цих зв’язків: економічні 
(торговельні, інвестиційні тощо), науково-технічні, культурні, політичні та ін.

Не будемо спеціально “входити” у структуру розділу про природне довкілля. 
Але тут слід уникати прийнятого шаблону, коли все починається із геології 
і тектоніки. Гадаємо, що цей розділ буде природнішим, якщо почати його з 
рельєфу. А вже потім “заглиблюватися” у геологію, тектоніку, сейсміку та земний 
магнетизм (!). Екологічні та рекреаційні характеристики окремих компонентів 
природи можна було б “розкидати” у відповідні підрозділи (наприклад, 
забрудненість поверхневих вод – у “Поверхневі води”...), або дати перші – після 
“компонентної” характеристики природи, а другі – перед сферою рекреації.

У розділі “Природні умови” відчувається пряме наслідування (аж до масштабів 
карт, що випадає з розумного масштабного ряду) “Атласа природных условий 
и естественных ресурсов”. Чи доцільно це робити тут? Адже, коли творили цей 
атлас, тоді передбачалося, що він буде елементом тритомного атласа.

ІІІ.  Зауваження до окремих сюжетів карт 
1. Загальна характеристика:
– додати карту “Столиця України – м. Київ”; додати також “Історико-

географічні землі України”.
2. Геополітичне положення (змінити назву):
– зняти карту “Зовнішньоекономічні зв’язки” (перенести її у кінець НАУ);
Саме тут дати першою карту “Українці на карті Європи і світу”, а також 

“Геополітичне і геостратегічне розташування України”.
3. Історія формування української держави (зняти слово “історія”):
а) розділ треба істотно доробити, бо він дуже непослідовний;
б) над назвами і сюжетами карт слід додатково попрацювати. Зокрема, над 

назвами держав, народів і т. д. Не йти сліпо за усталеними імперськими схемами, 
термінами і поняттями. Бо яке відношення має сюжет “Стоянки найдавніших 
мисливців” до історії формування української держави? Тимчасом випала із 
структури НАУ держава-пакс антів (IV–VI ст. по Хр.). А ця міжплемінна держава 
вважається першим протоукраїнським державним утворенням. Чому сюжет 
“Слов’янські племена і їх сусіди” йде перед сюжетом “Скіфія”. Чому нема 
“Боспорської держави”?;
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в) щодо “Київської Русі”. Цей термін був накинений імперським режимом. 
Перша українська держава офіційно називалася “Русь”, а не “Київська Русь”. Тому 
слід писати “Русь” або “Русь-Україна”. Далі. Розпад “київської” Русі відбувся ще 
перед “монголо-татарською навалою” (останній термін є радше емоційним: його 
слід уникати у заголовках карт);

г) додати сюжет про три поділу України: перший – “Поділ України між 
Московським царством і І Річчю Посполитою (1686 р.); другий – поділ України у 
другій половині XVIII ст.; третій – поділ  України у 1920–1923;

ґ) додати також “Українсько-козацька і Гетьманська держави” (назва 
умовна) замість “Козацька доба в історії України”, бо йдеться передусім про 
державність України.

Загалом, там, де Україна була самостійною у тій чи іншій формі (антська 
держава, Русь, Козацька і Гетьманська держави, УНР, ЗУНР, навіть УРСР (!), слід 
вживати ці назви, а не заміняти їх термінами на кшалт “Україна в 1917–1924 рр. 
До речі, що то за дата 1924 р.? (Наскільки відомо, тоді у 1924 р. було віддано 
РРФСР Таганрозький повіт, що не може бути віховим в історії державотворення).

4. Історична та історико-культурна спадщина:
– цей розділ слід перенести  у  підрозділ “Культура і мистецтво”
5. “Природні умови та ресурси”подати у такому порядку: 
а) рельєф; геофізичні умови, геологія і тектоніка; ресурси надр; гідрологія 

(сюди дати усі карти підземних вод з підрозділу “Ресурси надр”); поверхневі 
води та водні ресурси; моря і їх ресурси; кліматичні умови та ресурси; ґрунти; 
рослинність; тваринний світ; ландшафти і природно-географічне районування;

б) вже відзначалося, що рекреаційні ресурси слід “розфасувати” між 
компонентами природи, або дати напочатку підрозділу “Рекреація і туризм”;

в) як бачимо, різні види і форми вод (поверхневі, підземні, моря  
компонуються у структурі НАУ поруч; нічого поганого нема у тому, що “клімат” 
буде представлений після “вод”).

6. “Людність” – розділити на такі підрозділи: а) “Демографічна ситуація” 
(сюди дати статевий; віковий склад та сімейні відносини); б) “Національний 
склад” (дати 10–15 карт, які характеризують національні і міжнаціональні 
процеси у минулому і у теперішній час, не оминаючи національних меншин 
(примірний перелік карт цього підрозділу додаємо); в) “Соціальна структура”; 
г) “Міґрації населення”; д) “Розселення населення” (з цього розділу забрати 
“Розселення українців за межами держави” – його слід перенести у І розділ або 
туди, де подано національний склад; так само у “Екологічний” розділ перенести 
поселення  Чорнобильської зони;

7. Духовна сфера: а) “Освіта”; б) “Наука”; в) “Релігія”; г) “Культура”; 
д) “Інформація”. 

8. Соціальна сфера: а) “Охорона здоров’я”; б) Рекреація і туризм”; в) Рівень 
життя населення; г) “Людський розвиток” – сюди дати сюжети карт, які 
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характеризуються показниками, що визначають людський розвиток – витрати на 
освіту, охорону здоров’я, показники виробництва ВВП та ін.);

На цьому духовна і соціальна сфера закінчується. Далі йде “Економічна 
сфера”.

9. Національний комплекс. Тут дати підрозділи у такому порядку: а) Загальна 
характеристика; б) “Сільське господарство”; в) “Лісове господарство”; г) “Водне 
господарство”; д) “Промисловість”; е) “Будівництво”; є) “Вантажний транспорт”; 
ж) “Телекомунікації”. 

Це наблизить структуру господарства до прийнятого класифікатора видів 
економічної діяльності (первинний, вторинний і третинний сектори). Крім того 
вимагає гуманізація економіки розглядати її, починати із харчової і легкої, 
електронної і приладобудування, а закінчувати “важкими галузями”, включаючи 
електроенергетику;

10. Трансформаційні процеси в Україні 
11. Зовнішні зв’язки.
У назвах карт цих підрозділів повинні фіґурувати терміни, що характеризують 

сучасні економічні процеси в Україні: глобалізація, реструктуризація, спільне 
підприємництво, інвестиційні, приватизаційні процеси, ринкова інфраструктура, 
інформаційний простір, безпека країни, нові технології і т. д. і т. п.

Вважаю, що НАУ повинен бути двомовним: україно- та англомовним. 
Оскільки російська мова є дуже близькою до української, недоречно та й не 
економічно видавати його цією мовою.

Пропозиції обговорено і схвалено на спільному засіданні кафедр Економічної 
і соціальної географії та Конструктивної географії і картографії Львівського 
національного університету імені Івана Франка 8 жовтня 2001 р., протокол № 2. 
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Проект структури Національного атласу України професора 
О. Шаблія, Львів, 2001 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ

ВСТУП 11. Україна у складі Польського королівства, 
Великого Князівства Литовського та І Ре-
чі Посполитої (середина XIV–середина 
XVII ст.) (серія карт)

12. Козацька держава – друга держава україн- 
      ського народу (серія карт)
13. Перший поділ України (1686 р.). Гетьман-    
      щина
14. Другий поділ України (друга половина 
      XVIII ст.) (серія карт)
15. Українські землі у складі Російської, 
      Австрійської та Австро-Угорської імперій    
      (серія карт)
16. Формування українських держав у 
      1917–1919 рр. (серія карт)
17. Третій поділ України (1920–1923 рр.)
18. Державність України у 1923–1939 рр. 
      (серія карт)
19. Україна під час ІІ світової війни 
20. Україна після ІІ світової війни (серія карт)
21. Відродження і становлення української 

незалежної держави (1991–2001 рр.) 
(серія карт)

IV. ДЕРЖАВНА І ПОЛІТИЧНА ВЛАДА. 
ПОЛІТИЧНІ І ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

І РУХИ
    Організація державної влади

1. Верховна Рада України (схема)
2. Депутатський склад ВР за одномандатними 
    виборчими округами
3. Партійний склад ВР
4. Фракційний склад ВР
5. Кабінет Міністрів (схема)
6. Склад КМ за реґіонами походження 
міністрів, їх заступників і представників 
Президента

7. Органи місцевого самоврядування (схема)
8. Судова влада (текст, група карт)

    Електоральна поведінка населення
1. Референдум за самостійність України 
    (1.ХІІ. 1991 р.) (група карт)

І. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД УКРАЇНИ
    Україна. Історико-географічна характе-
    ристика (текст)
1. Україна з космосу
2. Фізична карта
3. Політико-адміністративна карта
4. Історико-географічні землі України
5. Київ – столиця України
    Довідковий матеріал (текст, таблиці)
    Покажчик географічних назв (текст)

ІІ. УКРАЇНА У ЄВРОПІ ТА СВІТІ
    Українська держава на карті світу (текст)
1. Українці у Європі та світі
2. Україна у демографічному потенціалі 
    Європи
3. Україна на фізичній карті світу та Європи
4. Україна у природно-ресурсному потен-  
    ціалі Європи
5. Україна у комунікаційній системі Європи
6. Геополітичне та геостратегічне розташу- 
    вання України
7. Україна у міжнародних політичних та                                                                                                                                               
    гуманітарних структурах 

ІІІ. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВИ

    Історико-географічні процеси формува-                                                                                                                                         
    ння українського народу і держави (текст)
1. Найдавніше заселення території України
2. Заселення території України у Трипіллі
3. Скіфська держава
4. Античні міста-поліси українського При-                                                                                                                                             
    чорномор’я і Приазов’я
5. Боспорська держава
6. Антська держава
7. Розселення давньоукраїнських племен                                                                                                                                           
    (VI–IX ст.)
8. Русь-Україна – перша держава українсь-                                                                                                                                        
    кого народу (серія карт)
9. Розпад Русі (серія карт)
10. Галицько-Волинське королівство
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2. Вибори Президента України (1991, 1994, 
    1999, 2004) (група карт)
3. Вибори до Верховної Ради України (1994, 
    1998, 2002) (група карт)
4. Референдум за народною ініціативою 
    (2000 р.)

    Політичні партії і рухи
Виникнення політичних партій і рухів 
в Україні (кін. ХІХ – поч. ХХ століття) 
(текст)

1. Національно-визвольний рух 
  а) партії і рухи національного спрямування  
      початку ХХ століття
  б) партії і рухи національного спрямування 
      другої четверті ХХ ст. (ОУН, УПА)
2. Соціалістичні і соціал-демократичні пар-
    тії і рухи (кін. ХІХ ст.– 30-ті роки ХХ ст.)
3. Комуністичні партії і рухи (кін. ХІХ ст. – 
    20-ті роки ХХ ст.)
4. Сучасні партії і рухи
  а) правого і правоцентриського спрямува-
      ння
  б) центриського спрямування
  в) лівого і лівоцентриського спрямування
  г) міжпартійні об’єднання
5. Партії і рухи української діаспори

Громадські організації і рухи
1. Молодіжні
2. Жіночі
3. Соціальні
4. Релігійні
5. Екологічні
6. Пацифістські
7. Антиглобалістські
8. Громадські організації української діас-
    пори
9. Інші

V. ВІЙСЬКОВО-ОБОРОННА СФЕРА І 
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА 

Українська військова доктрина і 
національна безпека (текст)

1. Геостратегічне положення України у 
минулому (група карт):
  а) Руський період
  б) Період національно-визвольних змагань 
      під проводом Б. Хмельницького

в) У кінці XVIII ст.
г) Перед І світовою війною і у міжвоєнний 
    період
д) Після ІІ світової війни

2. Військові операції на території України під 
    час І і ІІ світових воєн
3. Україна у Варшавському пакті:
а) розміщення військових баз і полігонів
б) розміщення підприємств ВПК

4. Сучасне стратегічне партнерство України
5. Військово-оборонна система України
6. Демілітаризація України (ліквідація тактич-
    ного і стратегічного ядерного озброєння)
7. Україна у миротворчих акціях
8. Демілімітація і демаркація кордонів України
9. Митниці, транскордонні переходи, прикор-
    донна інфраструктура
10. Національна безпека (група карт):
а) економічна
б) екологічна
в) інформаційна

VІ. ЛЮДНІСТЬ
Демографічна ситуація

1. Загальна динаміка населення
2. Фертильність жінок
3. Народжуваність
3. Смертність
4. Природний приріст населення: в т.ч.:
а) загальний
б) міського
в) сільського

5. Депопуляційні процеси
6. Тривалість життя
7. Склад населення за віком та статтю
8. Шлюбний стан населення (серія карт)

Національний склад
Зміна національного складу населення 
України (текст)

1. Національний склад населення на початок 
    ХХ століття
2. Національний склад населення перед ІІ 
    світовою війною
3. Національний склад населення за перепи-
    сом 1959 р.
4. Національний склад населення за перепи-
    сом 1989 р.
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5. Національний склад населення на початок 
    ХХІ ст.
6. Склад населення за мовною приналеж-
    ністю (група карт)
7. Лінґвістична карта України
8. Карта діалектів української мови
9. Розсення українців: 
  а) на початку ХХ ст.
  б) на початку ХХІ ст.
10. Розселення етнічних (національних) 
      меншин:

а) росіян
б) євреїв
в) поляків
г) болгар
д) кримських татар, гагаузів, караїмів
е) румунів, молдаван, угорців

Соціальна структура
1. Розподіл населення між містом і селом
2. Найбільші міста (група карт)
3. Розподіл населення за класами і соціаль-
    ними групами
4. Розподіл населення за джерелами існу-
    вання
5. Доходи населення
6. Демографічне навантаження на працююче 
    населення
7. Зайнятість населення. Структура зайня-
    тості
8. Професійна структура зайнятого населе-
    ння
9. Безробіття

Соціальні негаразди
1. Етно- і геноцид в Україні:
а) голодомори
б) ҐУЛАҐ
в) депортації
г) єврейський голокост

2. Географія бідності
3. Криміногенна ситуація
4. Злочинність
5. Наркоманія
6. Пенітенціарна система 

Міґрації населення
Міґраційні процеси України (текст)

1. Зовнішні міґрації на початку і в першій по-
    ловині ХХ ст.(група карт)
2. Зовнішні міґрації на початку ХХІ ст.
3. Внутрішні міґрації на початку і в першій 
    половині ХХ ст. (група карт)
4. Внутрішні міґрації на початку ХХІ ст.
5. Маятникові міґрації біля великих міст
6. Транскордонні міґрації (в т.ч. нелегальна 
    міґрація)
7. Сентиментальні міґрації в Україну 

Розселення населення
    Розміщення та розселення населення (текст)
1. Щільність населення
2. Розселення населення
3. Розселення міського населення
4. Розселення сільського населення
5. Генеза і розвиток мережі поселень
6. Зміна людності поселень
7. Виробничо-функціональні типи поселень
8. Територіальні системи розселення

VІI. ДУХОВНА СФЕРА
Освіта

1. Освіченість населення
2. Інфраструктура освіти
3. Дошкільне виховання
4. Початкова та середня школа (група карт)
5. Вища школа (група карт)

Наука
1. Людський потенціал наукового комплексу 
    України
2. Інфраструктура науки
3. Наукові центри НАН України
4. Високошкільна наука
5. Підготовка науковців через аспірантуру та 
    докторантуру
6. Міжнародне співробітництво

Релігія
1. Склад населення за релігійною приналеж-
    ністю на початку ХХ ст.
2. Склад населення за релігійною приналеж-
    ністю на початку ХХІ ст.
3. Християнськіі конфесії в Україні:
  а) УПЦ-КП
  б) УАПЦ
  в) УГКЦ
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г) УПЦ-МП
д) РКЦ
е) Протистантські церкви

4. Нехристиянські конфесії в Україні
5. Інфраструктура релігії
6. Реґіоналізація релігійної сфери

Культура і мистецтво
1. Пам’ятки археології, історії та культури 
2. Пам’ятні місця життя та діяльності видат-
    них людей
3. Народні художні промисли 
4. Історико-архітектурна спадщина. Міста, 
    віднесені ЮНЕСКО до спадщини світової 
    культури
5. Книжково-журнальні видавництва, книго-
    друкування та книгозберігання
6. Аудіо-, відео-  і кіновиробництво
7. Театри й філармонії
8. Українська естрада
9. Літературна творчість
10. Художньо-мистецька творчість

Інформація
1. Преса
2. Телебачення
3. Радіомовлення
4. Інтернет

VIII. СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Охорона здоров’я

1. Стан здоров’я населення (основні нозо-
    графічні групи)
2. Захворюваність населення
3. Медичне обслуговування населення
4. Медичне обслуговування сільського 
    населення
7. Санаторно-курортне оздоровлення 
    населення

Рекреація і туризм
Природно-рекреаційні умови та ресурси 
(текст)

1. Ландшафтні рекреаційні ресурси
2. Кліматичні рекреаційні ресурси
3. Лікувальні мінеральні води та грязі
4. Природні рекреаційні ресурси Українсь-
    ких Карпат. Лікувальні мінеральні води 
    та грязі (група карт)

5. Природні рекреаційні ресурси Причорно-
    мор’я та Криму
6. Історико-культурні ресурси туризму
7. Рекреаційна мережа та рекреаційне райо-
    нування (група карт)
8. Рекреація та туризм. Причорномор’я і 
    Криму (група карт)
9. Рекреація та туризм. Українські Карпати 
    (група карт)

Рівень життя населення
Житлові умови та сфера послуг (текст)

1. Житлово-комунальне господарство
2. Житловий фонд міський
3. Житловий фонд сільський
4. Рівень благоустрою житла (група карт)
5. Побутове обслуговування населення 
    (група карт)
6. Соціальний захист населення
7. Правосуддя та безпека населення

Транспортне обслуговування населення 
(текст)

1. Транспортна інфраструктура
2. Автобусний рух 
3. Автомобільні перевезення пасажирів
4. Пасажирські перевезення залізницею
5. Перевезення пасажирів річковим 
    транспортом
6. Морські пасажирські перевезення
7. Авіаційний транспорт
8. Міський пасажирський транспорт

Людський розвиток (текст)
1. Місце України у Європі і світі за рівнем 
    людського розвитку
2. Рівень людського розвитку регіонів 
    України

ІХ. ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНО-
РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Рельєф
   Поверхня України (текст).
1. Гіпсометрія земної поверхні
2. Генеза та вік рельєфу
3. Морфометрія, морфологія рельєфу
4. Поверхні вивітрювання
5. Сучасні геоморфологічні процеси
6. Геоморфологічне районування
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Геофізичні умови 
    Геофізичні умови (текст)
1. Густина літосфери
2. Глибинні магнітні неоднорідності земної 
    кори
3. Гравітаціне поле 
4. Тепловий потік
5. Сейсмічність
6. Ізосейси відчутних місцевих землетрусів 
    і землетрусів зони Вранча на території 
    України
7. Сейсмічне районування Криму
8. Сейсмічне мікрорайонування окремих 
    населених пунктів Криму, Закарпаття та 
    Одеської області
9. Сейсмічне районування території захід-
    них областей України
10. Сейсмоактивні і потенційно сейсмоак-
      тивні зони (з магнітудами максимально 
      можливих землетрусів)
11. Геотермічний режим і геотермічні 
      ресурси 

Геологічна будова і тектоніка
    Геологічна будова і тектоніка (текст)
1. Геологічна будова
2. Геологічна будова Українських Карпат
3. Геологічна будова Гірського Криму
4. Геологія та петрографія Українського 
    щита
5. Гіпсометрія підошви плитних комплексів
6. Четвертинні відклади
7. Тектоніка
8. Неотектоніка 
9. Сейсмотектоніка
10. Кільцеві морфоструктури
11. Сучасні рухи земної кори
12. Тектонічне районування

Ресурси надр літосфери
    Ресурси надр (текст)
1. Паливні (тверді, рідкі та газові)
2. Металеві (чорні, кольорові метали)
3. Неметалеві (магматичні, метаморфічні, 
    осадові)
4. Техногенні родовища
5. Районування викопних ресурсів

Гідрогеологічні умови
    Гідрогеологічні умови (текст)
1. Основні водоносні горизонти
2. Перші від поверхні горизонти
3. Гідрогеохімія
4. Прісні та слабомінералізовані підземні 
    води
5. Мінералізовані та мінеральні підземні води
6. Гідрогеологічне районування

Поверхневі води та водні ресурси
    Поверхневі води (текст)
1. Гідрографічна мережа. Річки та озера
2. Середній багаторічний стік. Водний 
    режим
3. Гідрохімія
4. Типи живлення рік
5. Весняний стік
6. Тривалість періоду повеней рік
7. Максимальний стік повеней рік
8. Об’єм стоку в % річного стоку за період 
    межені
9. Тривалість періоду межені рік
10. Весняний льодохід
11. Паводки та водопілля
12. Загальне зволоження (водний баланс)
13. Поверхневий стік
14. Підземний стік
15. Ресурси місцевого стоку
16. Гідроенергетичні ресурси рік
17. Селі. Лавини
18. Небезпечні гідрологічні явища
19. Гідрологічне районування

Моря та їх ресурси
1. Рельєф дна. Шельф. Типи берегів. 
2. Рух вод Чорного і Азовського морів
3. Фізичні властивості вод
4. Хімічні властивості вод
5. Флора і фауна
6. Енергетичні ресурси
7. Небезпечні природні процеси

Кліматичні умови та ресурси
    Кліматичні умови та ресурси (текст)
1. Сонячна радіація. Радіаційний баланс
2. Сонячне сяйво
3. Атмосферний тиск. Вітер. Температура 
    повітря (група карт)
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4. Опади (група карт)
5. Вологість повітря. Запаси продуктивної 
    вологи (серія карт)
6. Небезпечні атмосферні явища (група карт)
7. Енергетичні ресурси Сонця. Зима
8. Енергетичні ресурси Сонця. Літо
9. Енергетичні ресурси вітру. Зима
10. Енергетичні ресурси вітру. Літо
11. Агрокліматичне районування
12. Кліматичне районування

Ґрунти і ґрунтові ресурси
   Ґрунти та ґрунтові ресурси (текст)
1. Ґрунти
2. Гранулометричний склад та реакція ґрун-
    тового розчину
3. Гумус
4. Типи ґрунтів. Родючість ґрунтів. Геохімія
5. Ґрунтові ресурси
6. Ґрунтово-географічне районування

Рослинність і ресурси рослинності
   Рослинність та ресурси рослинності (текст)
1. Рослинність. Розмаїття рослинного світу
2. Ліси
3. Степи
4. Болота
5. Реліктові, ендемічні, рідкісні рослини
6. Дикоростучі харчові та лікарські рослини
7. Геоботанічне районування

Тваринний світ і ресурси тваринного світу
    Тваринний світ (текст)
1. Розмаїття тваринного світу
2. Мисливсько-промислові ресурси тварин-
    ного світу
3. Групи птахів
4. Шкідники польових культур
5. Шкідники лісів
6. Тварини – носії захворювань
7. Рідкісні тварини
8. Промислові риби
9. Зоогеографічне районування

Ландшафти та фізико-географічне 
районування 

 Ландшафти та фізико-географічне  
 районування (текст)

1. Ландшафтна карта України

2. Ландшафти та ландшафтне різноманіття
3. Ландшафти Українських Карпат
4. Ландшафти Гірського Криму
5. Фенологія
6. Фізико-географічне районування

Х. ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ
Забруднення та порушення стану 

компонентів природи
1. Загальне антропогенне навантаження
2. Навантаження промисловими твердими 
    відходами
3. Забруднення атмосферного повітря
4. Забруднення поверхневих вод виробничо-
    комунальними стоками
5. Оцінка поверхневих вод за показниками 
    сольового складу
6. Оцінка поверхневих вод за трофо-сапро-
    біологічними показниками
7. Оцінка поверхневих вод за специфічними 
    показниками токсичної і радіаційної дії
8. Оцінка стану поверхневих вод за якістю 
    води
9. Деградація ґрунтів
10. Забруднення компонентів природи вій-
      ськово-промисловим комплексом
11. Підтоплення території
12. Біопатогенні зони

Радіоактивне забруднення України
1. Територія радіоактивного забруднення  
     внаслідок Чорнобильської катастрофи
2. Забруднення України цезієм-137 на 
    01.01.1998 р.
3. Забруднення України стронцієм-90 на 
    01.01.1998 р.
4. Забруднення України ізотопами плутонію
5. Забруднення України америцієм-241 на 
    2056 р.

Екологічна політика
1. Екологічна ситуація за умовами проживання 
    населення
2. Природно-заповідний фонд. Екологічна ме-
    режа (група карт)
3. Моніторинг навколишнього природного 
    середовища
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ХІ. НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
Загальна характеристика

Особливості історичного розвитку 
економіки України (текст)

1. Розвиток і структура господарства
2. Валовий внутрішній продукт
3. Рівні економічного розвитку реґіонів 
4. Депресивні території
5. Природно-господарське районування
6. Соціально-економічне районування

Сільське господарство
Загальна характеристика сільського 
господарства

1. Історико-географічні особливості розвит-
    ку сільського господарства
2. Товарна продукція сільського господарства
3. Сільськогосподарські підприємства
4. Фермерські господарства
5. Сільськогосподарське зонування та райо-
    нування

Структура земельних ресурсів і їх 
використання 

1. Земельні ресурси
2. Земельний фонд
3. Землекористування
4. Використання земель
5. Земельні угіддя
6. Сільськогосподарські угіддя
7. Рілля
8. Багаторічні насадження
9. Сіножаті та пасовища
10. Водна меліорація
11. Хімічна меліорація
12. Рекультивація земель
13. Паювання і приватизація землі

Інфраструктура сільського господарства
1. Ринкова інфраструктура
2. Виробничі основні засоби 
3. Машинний парк 
4. Енергозабезпеченість  
5. Агрохімічна служба
6. Внесення органічних добрив

Рослинництво
Рільництво

1. Посівні площі

2. Зернове господарство
3. Пшениця озима
4. Жито озиме
5. Кукурудза
6. Ячмінь, овес
7. Просо, гречка
8. Технічні культури
9. Цукрові буряки
10. Соняшник
11. Льонарство та коноплярство
12. Тютюнництво
13. Ефіроолійні культури
14. Картоплівництво
15. Овоче-баштанні культури
16. Кормові культури

Садівництво і виноградарство
1. Сади
2. Насінневі
3. Кісточкові, горіхоплідні
4. Ягідники
5. Виноградники

Тваринництво
1. Кормова база тваринництва
2. Скотарство
3. Корови
4. Виробництво яловичини
5. Виробництво молока
6. Свинарство
7. Виробнитцво свинини
8. Вівчарство та козівництво
9. Птахівництво
10. Виробництво м’яса птиці
11. Виробництво яєць
12. Шовківництво
13. Звірівництво
14. Бджільництво
15. Рибальство

Лісове господарство
1. Лісовий фонд України
2. Розподіл лісового фонду за лісокористувачами
3. Розподіл лісового фонду за економічними 
    категоріями
4. Видовий склад лісів
5. Віковий склад лісів
6. Лісовідновлення 
7. Лісогосподарські вирубки
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8. Лісозахист і охорона лісів
9. Лісові меліорації

Водне господарство
1. Інфраструктура водного господарства 
2. Водокористування
3. Споживання свіжої води
4. Промислове водоспоживання
5. Сільськогосподарське водоспоживання
6. Комунальне водоспоживання
7. Охорона поверхневих і підземних вод

Промисловість 
 Загальні риси історико-географічного  
 розвитку промисловості (текст)

1. Харчова  і харчо-смакова промисловість
2. Цукрова промисловість
3. Плодоовочева промисловість
4. Елеваторно- і борошно-круп’яна промисло-
    вість
5. Спиртова промисловість
6. Виноробна промисловість
7. Тютюново-махоркова промисловість
8. Молочна і маслосироробна промисловість
9. М’ясна промисловість
10. Рибна промисловість
11. Легка промисловість
12. Текстильна промисловість
13. Швейна промисловість
14. Шкіряна, взуттєва та хутрова промисловість
15. Машинобудування. Територіально-галузе-
      ва структура
16. Виробництво електронної техніки
17. Виробництво космічної техніки
18. Приладобудування
19. Машинобудування для легкої, харчової і 
      комбікормової промисловості
20. Виробництво гірничовидобувного устатку-
      вання
21. Виробництво техніки для переробних 
      галузей важкої промисловості
22. Сільськогосподарське машинобудування
23. Транспортне машинобудування
24. Виробництво військової техніки
25. Металургійна промисловість
26. Видобуток металургійної сировини
27. Чорна металургія
28. Кольорова металургія
29. Хімічна та нафтохімічна промисловість

30. Гірничо-хімічна промисловість. Виробницт-
     во хімічної сировини
31. Нафтохімічна промисловість
32. Хіміко-фармацевтична промисловість
33. Лісовиробничий комплекс
34. Лісоексплуатація
35. Деревообробна промисловість
36. Меблева і фанерна промисловість
37. Целюлозно-паперова і лісохімічна промис-
      ловість
38. Паливно-енергетичний комплекс
39. Паливно-енергетичний баланс України
40. Електроенергетика 
41. Виробництво та використання електроенергії
42. Виробництво електроенергії тепловими, 
      гідравлічними та атомними станціями
43. Виробництво електроенергії тепловими, 
      гідравлічними та атомними станціями
44. Паливна промисловість
45. Вугільна промисловість
46. Нафтова промисловість
47. Газова промисловість
48. Торфова промисловість
49. Промисловість будівельних матеріалів
50. Цементна промисловість
51. Промисловість стінових матеріалів
52. Промисловість будівельної кераміки
53. Промисловість нерудних будівельних мате-
      ріалів
54. Промисловість з видобутку і обробки обли-
        цювальних матеріалів з природного каменю

Будівництво
1. Капітальне будівництво
2. Будівельно-монтажні роботи
3. Соціально-культурне будівництво. 
4. Житлове будівництво 
5. Будівельні і монтажні організації
6. Типи будівельних пунктів
7. Територіальна структура будівництва. 

Вантажний транспорт
1. Автомобільні перевезення
2. Залізничні перевезення
3. Трубопровідний транспорт
4. Морські перевезення
5. Річкові перевезення
6. Авіаційні перевезення
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Телекомунікація
1. Первинна мережа зв’язку
2. Телекомунікаційні послуги
3. Телефонна мережа зв’язку загального 
    користування
4. Сотовий зв’язок
5. Розвиток інформатизації. Мережі і 
    системи передачі даних
6. Корпоративні територіально-розподільчі 
    мережі передавання даних
7. Структура баз даних загального користу-
     вання
8. Участь України в міжнародних проектах у 
    галузі телекомунікації

ХІІ. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ     
В УКРАЇНІ

Загальні риси трансформаційних процесів 
(текст)

Конструктивні аспекти трансформа-
ційних процесів

1. Україна у глобалізаційних процесах
2. Розподіл зайнятих за формами власності 
3. Основні засоби за формами власності
4. Валовий внутрішній продукт за формами 
власності

5. Вироблений національний доход за 
    формами власності
6. Іноземні інвестиції в економіку України
7. Спільне підприємництво
8. Приватизаційні процеси в економіці України
9. Формування вільних економічних зон і 
територій
10. Ринкова інфраструктура (група карт)

Тіньові аспекти трансформаційних 
процесів

Економічні негаразди у трансформаційний 
період (текст)
1. Реґіональні відміни у тіньовій економіці
2. Судові процеси, пов’язані з тіньовою 
    економікою
3. Контрабанда товарів
4. Тіньовий вивіз капіталу
5. Тіньова приватизація
6. Монополізація життєдіяльності суспільства

ХІІІ. ЗОВНІШНІ ЗВ’ЯЗКИ
Загальні риси зовнішніх зв’язків

1. Зовнішні економічні зв’язки (група карт)
2. Науково-технічні зв’язки (група карт)
3. Зовнішні культурні зв’язки (група карт)
4. Зовнішні гуманітарні зв’язки (група карт)
5. Зовнішні політичні зв’язки

3. Комплексний атлас Львова

Атлас міста на перехресті шляхів і погранич*1

Львів – велике і багатофункціональне місто, силове поле якого простягається 
далеко за межі Галичини. Він є духовною столицею нашої держави. У бага-
тьох відношеннях він – першопроходець. Адже тут вперше видруковано “Бук-
вар”(1586 р.), організовано православне братство городян (1586 р.), засновано 
університет європейського типу (1661 р.), видано першу газету (1776 р.), створено 
некороновану академію наук України – Наукове товариство імені Шевченка 
(1873 р.), першу політичну партію (1890 р.). Львів – це перші аптека, пошта, театр, 
залізниця, банк, гасова лампа, футбольний матч, кав’ярня і ще багато “перших”. 

* Друкується за: Шаблій О. І. Передмова / О. I. Шаблій // Комплексний атлас Львова. – К.: ДНВП 
“Картографія”, 2012. – С. 6–7.
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Тут жили і творили знаменитості: друкарі Степан Дропан та Іван Федорович, 
благодійники Костянтин Корнякт і Гальшка Острозька, письменники Маркіян 
Шашкевич та Іван Франко, подвижники Української Греко-Католицької церкви 
митрополити Андрей Шептицький та Йосип Сліпий, композитори Михайло 
Вербицький і Станіслав Людкевич, історики Михайло Грушевський та Іван 
Крип’якевич, військові і політичні діячі Богдан Хмельницький і Степан Бандера, 
героїні національно-визвольної боротьби Костянтина Малицька та Олена 
Степанів. Його розбудовували Юліан Захаревич, Іван Левинський та ін.

У часовому вимірі Львів є “потрійним містом” (Leopolis Triplex – так назива-
лася книга Батроломея Зиморовича). У нинішньому розумінні – це три великі 
історичні епохи: Львів давньоруський, чужоземний (польський, австрійський, 
російський), український. Ця історична тріада пронизана єдиним змістовним 
українським струменем: Львів був, є і буде ментально українським. Він завжди 
вірний (Semper fi delis) своїй нації і державі.

Закріплена потрійність Львова і у природних координатах – на європейському, 
регіональному і локальному рівнях. У загальноєвропейському вимірі Львів 
розташований у хрестоосерді на перетині Головного європейського вододілу 
і найкоротшої лінії між Балтійським та Чорним морями. Це осердя володіє 
специфічною “ідеєю місця” (Іdea loci) – духовною геокосмічною субстанцією, 
енергетичний потенціал якої не вичерпується віками і постійно трансформує її у 
витвори людських рук і розуму.

На регіональному рівні тут сходяться три природні утворення – Розточчя, 
Західне Поділля і Мале Полісся; на локальному – у Львові контрастно поєднані: 
глибока долина річки Полтви, її крутосхили і вершинно-площинні плакори. 
Місто постійно виривалося із затиснутої улоговини на височини – стрімкими 
вежами, дзвіницями, ратушами та багатоповерхівками. Здається, останню крапку 
у цьому змаганні поставив конус Високого замку (1859 р.) і телевежа (1957 р.), що 
є своєрідними вертикальними мірилами. “Соціальний простір” Львова досяг меж 
кільцевої дороги і вихлюпнувся у приміські села та селища. Разом з ними творячи 
“Великий Львів”.

Якщо порівнювати Львів з містами Заходу, то можна стверджувати: Львів – 
це Відень на Сході Європи. Тут поєднані усі європейські архітектурні стилі – від 
романського і ґотики – до модерну, в т. ч. сецесіону і конструктивізму. Тут є свій 
Каллєнберґ з Віденським лісом – це наш Високий замок з горою Лева і Шевченківським 
гаєм (Кайзервальдом). Личаківський некрополь своєю архітектонікою і скульптурою 
не менш мистецький, ніж віденський Центральфрідгоф, тільки не такий помпезний. 
У Львові нема свого художника Ґ. Клімта, зате є свій скульптор Й. Пінзель і т. д.

Це місто-феномен вивчали і описували учені, письменники і мандрівники. 
Йому присвячували свої поетичні твори. Відомий середньовічний поет Себастьян 
Кльонович (XVI cт.) подарував Львову – тоді найбільшому місту України-Руси – 
поему “Роксоланія”. 
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Львів не був обділений картографією. Результатом стали окремі мапи – 
топографічні і тематичні. Меншою мірою виготовляли атласи чи серії карт.

Найцікавішими мапами Львова були: “Карта Львова за руських часів” 
А. Чоловського, “План Львова” невідомого автора (1702 р.), план Львова Жана 
де Дефі (1766 р.), план міста 1770 р. В австрійський період заслуговують на 
увагу карти Йосифа Даніеля фон Губера “Головне місто Львів” (1777 р.), “План 
Львова з передмістями” (1828 р.), “План Королівського міста Львова” (1894 р.).У 
міжвоєнній Польщі оригінальні карти міста публікував польський картограф 
Евгеніуш Ромер. Були створені перші україномовні мапи академіком Степаном 
Рудницьким, професорами Мироном Кордубою, Володимиром Кубійовичем.

Атласів Львова небагато. Переважно – це книжки, у яких спільними палітур-
ками об’єднані великомасштабні плани міста, що розрізані на кілька десятків 
листків. Відомий російськомовний туристичний атлас Львова (Київ, 1989 р.). 
Недавно (2001 р. і 2006 р.) видано довідкові атласи Львова з позначенням номерів 
кожного будинку. Аналогічно опублікований атлас “Львів до кожного будинку” 
(Київ, “Картографія”, 2006 р.).

Пропонований твір є першим науково-довідковим комплексним атласом 
Львова. Він розроблений за єдиною програмою і виконаний колективом учених 
Львівського національного університету імені Івана Франка при співучасті з 
працівниками ДНВП “Картографія” (м. Київ), Головного управління статистики 
у Львівській області та науково-планувальної установи “Містопроект” (Львів). 
Атлас охоплює понад 240 карт, картосхем і картоїдів. Більшість з них є 
оригінальними, авторськими творами. 

Від імені Редакційної ради дякую авторам карт атласу, рецензентам, 
консультантам. Моя вдячність директорові ДНВП “Картографія” (Київ) 
Ростиславові Соссі, головному редактору цього видавництва Ірині Руденко 
та відповідальному редактору атласу Олені Онищак, начальнику Головного 
управління статистики проф. Семену Матковському та ученому секретареві 
Редколегії доцентові Олександрі Вісьтак. 

Атлас Львова – унікального великого міста України*1

Львів – об’єкт картографування

Досвід картографічної науки і картовидавничої справи в Україні ще не 
дуже багатий у підготовці і виданні комплексних атласів міст загалом і окремих 

* Друкується за: Шаблій О. Комплексний атлас Львова – унікального великого міста України: світла 
і тіні реалізованого проекту / О. Шаблій, О. Вісьтак // Історія української географії. Всеукраїнський 
науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2013. – Випуск 27. – С. 150–156.
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великих міських поселень, якими є всі обласні центри зокрема. Хоч потреби в 
таких атласах колосальні. Вони (атласи) повинні задовольняти не лише чисто 
культурно-освітні запити, особливо навчальних закладів, але великою мірою 
також потреби планувально-проектних установ системи “Містопроект” при 
складанні Генеральних планів цих міст, обласних і міських рад у визначенні 
землекористування, в організації ринку землі, функціонального розмежування 
територій міст і приміських зон та ін. 

У цьому плані кафедра економічної і соціальної географії Львівського 
національного університету ім. І. Франка у тісному зв’язку з науково-вироб-
ничим підприємством “Картографія” (м. Київ) багато років, починаючи з 
1990 р., співпрацюють над підготовкою комплексного атласу одного з великих 
і оригінальних в історико-географічному, демографічно-етнічному та соціально-
економічному аспектах міст – регіональної “столиці” Західноукраїнського 
суспільно-географічного району – міста Львів. Досвід такого співробітництва 
може бути творчо використаний іншими розробниками для створення атласів 
обласних – ширше – великих міських поселень. 

Картографування Львова було зумовлене, передовсім, суспільними потре-
бами – військово-оборонними, економічними, транспортно-комунікаційними, 
планувально-управлінськими, туристичними, духовними, в т. ч. релігійними, 
науково-інформаційними та ін. Найчастіше результатом були окремі карти – 
топографічні і тематичні. Серед останніх – аналітичні карти, на яких фіксували 
поширення окремих явищ чи об’єктів, та рідше – комплексні. Ще меншою мірою 
виготовляли атласи і як їх різновид – серії карт.

Звичайно, користувачів картографічних творів передовсім цікавить питання, 
коли вперше позначено Львів на картах Європи. Відомо, що такими є карти-
портолани з 1335 і 1339 р. Його зображали на картосхемах німецький географ 
Себастьян Мюнстер у “Загальній космографії” у ХVІ ст. і французький картограф 
Гійом Левассер де Боплан (ХVІІ ст.) на картах України. В інші часи “присутність” 
Львова на мапах Європи, Речі Посполитої та Австро-Угорської монархії була 
обов’язковою. Усе це – на дрібномасштабних чи середньомасштабних картах.

Проте великомасштабне картографування міста – це справа прецизійна. 
Значних успіхів тут досягли австрійські (за часів Австро-Угорщини) і польські 
(за часів ІІ Речі Посполитої) картографи. В період совдепії просторові відстані і 
кутові відношення спеціально спотворювалися на усіх великомасштабних картах 
міст, у т. ч. Львова. Карти масштабу більшого за 1 : 1 000 000 були засекречені або 
призначалися для т. зв. службового користування.

Найцікавішими були: “Карта Львова за руських часів” (1352 р.) А. Чоловського, 
“План Львова” невідомого автора (1702 р.), план Львова Жана де Дефі (1766 р.), 
план міста 1770 р. В австрійський період заслуговують на увагу карта Йосифа 
Даніеля фон Губера “Головне місто Львів” (1777 р.), “План Львова з передмістями” 
(1828 р.), “План королівського столичного міста Львів” (1894 р.) і багато інших. У 
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міжвоєнній Польщі оригінальні карти міста видав польський картограф Е. Ромер. 
У міжвоєнний період видавали й україномовні карти міста (декілька з них поміщені 
у нашому Атласі). 

Атласів Львова небагато. У більшості випадків – це книжки, в яких зшиті у 
певній послідовності розрізані на кілька десятків листків великомасштабні плани 
міста. Наприклад, у кінці 80-х років ХХ ст. науковою групою під керівництвом 
д. г. н. Георгія Бачинського було виконано шість тематичних карт Львівської 
області (де, звичайно, був і Львів), розрізано кожну карту на 20 листів і все це 
об’єднано спільними обкладинками. Інший атлас – туристичний (Київ, 1985). 
На його окремих сторінках було відображено усі тодішні об’єкти туристичної 
інфраструктури Львова. Нарешті, кілька років тому (2005 р.) у Києві видано 
великомасштабний атлас Львова з позначенням номера кожного будинку. А у 
Львові таким самим чином видано об’єднані спільною палітуркою окремі листи, 
де відображено сакральну інфраструктуру міста (атлас Тараса Гринчишина). 

Наш “Комплексний атлас Львова”, розроблення якого почалося ще на початку 
незалежності України, набрав остаточної форми і структури лише у 2005 р. Баланс 
його карт та інших складових елементів (зображень) представлений у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1
Кількість зображувальних одиниць у картографічному творі

“Львів. Комплексний атлас”, 2012 р.

№ 
з/п

Назва зображувальної 
одиниці

Розділи атласу*
Всього

0 I II III IV V VI VII VIII
1 Карти, картосхеми, картоїди 1 9 17 50 13 81 28 12 32 243

в т. ч. карти-врізки 6 28 9 3 46
2 Діаграми, графіки, таблиці 26 2 15 60 18 22 4 147
3 Тексти 2 2 29 1 3 37
4 Ілюстрації: 9 11 27 149 10 57 6 4 40 313

в т. ч. рисунки і картини 6 1 2 76 1 6 2 1 1 96
слайди 3 10 25 73 9 51 4 3 39 217
Разом 12 20 72 230 38 198 53 38 79 740

*Римськими цифрами позначені розділи атласу: 0 – вступний, I – “Географічне розташу-
вання”, II – “Природне довкілля”, III – “Археологія. Історія”,  IV – “Населення. Міграції”, V – 
“Соціальна, ринкова та інституціональна інфраструктура”, VI – “Виробнича та інвести-
ційна інфраструктура”, VII – “Промисловість”, VIII – “Територіальне розпланування. 
Генеральний план”.

Тут усього їх нараховується 740 одиниць. З них 243 карти, картосхеми і 
картоїди, 37 текстів, 47 діаграм, графіків, таблиць, 313 ілюстрацій (слайдів, 
гравюр, рисунків, картин тощо).
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У процесі розроблення Атласу та його окремих карт особлива увага була 
звернена на специфічні риси Львова, його своєрідність та оригінальність, які 
виділяють місто серед йому подібних.

До таких рис належать:
– положення Львова на Головному Європейському вододілі і пов’язану з 

цим відсутність значної водної артерії, яка нерідко стає у містах архітектурно-
планувальною віссю; велика пересіченість (горбистість) поверхні міста, що 
відобразилось у розміщенні його вуличної і загалом комунікаційної мережі, 
зеленої зони, розподілі архітектурно-планувальних домінант;

– положення історичного центру і соціально-економічного ядра в межах 
Львівської улоговини;

– кількаразова зміна етносоціальної структури міста при загальному 
домінуванні його української субстратної першооснови;

– гіпертрофованість і суперечливість індустріального розвитку Львова у 
совєтський післявоєнний період;

– “горизонтальна” і “вертикальна” контрастність Львова, переважання в 
силуеті Середмістя ренесансних і барокових рис, що надає місту неповторної 
краси і своєрідного колориту.

Принципи укладання атласу

В основу розробки Атласу покладено сім принципів: фундаментальності, 
комплексності, системності, гуманізації, україноцентризму, екологічний та 
конкретно-історичний.

Принцип фундаментальності полягає в тому, що атлас повинен бути 
найповнішим і різностороннім картографічним твором, в якому за допомогою 
різноманітних засобів (карт, схем, діаграм, слайдів, тексту) відображаються 
головні містоформувальні структури – планувальна, соціальна, виробнича, 
демографічна та екологічна.

Принцип комплексності передбачає два аспекти: 1) відображення пов’яза-
ності між різними компонентами та елементами містоформувальних структур; 
2) відображення збалансованості та відповідності компонентів та елементів 
територіальної організації міста. 

Принцип системності. В Атласі Львів розглядається, по-перше, як складна 
і велика система систем природно-, соціально- й економіко-географічної та 
архітектурно-планувальної. В її складі виокремлюються підсистеми соціальної 
та виробничої інфраструктури. Окремо виділяється підсистема населення. По-
друге, цей принцип передбачає системне відображення складності соціально-
економічного та природно-екологічного комплексу Львова системою карт, їх 
серій і груп – аналітичних, комплексних і синтетичних.
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Принцип гуманізації є новим в атласному картографуванні. До недавнього 
часу у совєтській картографії головним був т. зв. виробничий принцип. Суть 
принципу гуманізації полягає в тому, що головним чинником і метою в розвитку 
і функціонуванні суспільства вважається людина з її потребами, інтересами, 
світобаченням. Матеріальна сфера життя людей – це в кінцевому підсумку не 
самоціль, а засіб розкриття людського духовного і культурного потенціалу. 

Принцип україноцентризму вимагає враховувати очевидну істину, що 
Львів виник і розвивався на українській землі, збудований руками і розумом 
українського народу і тих представників інших народів, які тут проживали в різні 
історичні епохи. Цей принцип передбачає, передусім, зображення соціально-
культурного і демографічного обличчя Львова як головного ядра української 
нації на заході нашої держави. 

Принцип історичної конкретності. Суть цього принципу не лише в тому, 
що в Атласі представлена серія історичних карт і картосхем, але і в тому, що в 
кожному великому розділі висвітлюється історико-географічна ситуація, в якій 
розвивався Львів. 

Зміст і структура атласу

Зміст, структура і набір карт Атласу випливають з мети, теоретичних та 
методологічних принципів його розроблення і видання. Фундаментальний 
характер Атласу, трактування Львова як великої і складної системи систем 
вимагає введення в структуру цього твору таких великих розділів: а) історія та 
археологія; б) природне довкілля; в) населення; г) господарство (в т. ч. виробнича 
і соціальна сфера); д) розпланування території (чи містобудівна ситуація).

Принциповим є порядок розташування цих розділів.
Не викликає сумнівів те, що на початку Атласу поміщено вступний розділ, 

в якому подаються загальні відомості про Львів, особливо його географічне 
положення. Крім “Передмови” (вступного тексту відповідального редактора) тут 
подано великомасштабну оглядову карту (масштабу 1 : 50 000), а також висвітлено 
положення Львова на картах Європи, України, Західного реґіону держави.

Далі ми вибрали один з двох запропонованих на початку 2000 р. варіантів 
структури Атласу, кожен з яких мав свої переваги.

Реалізований варіант передбачає такий порядок розділів.
І. Географічне розташування Львова.
II. Природне довкілля.
ІІI. Археологія. Історія.
ІV. Населення. Міграції.
V. Соціальна, ринкова та інституціональна інфраструктури.
VІ. Виробнича та інвестиційна інфраструктури.
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VІІ.   Промисловість.
VІІІ. Територіальне розпланування. Генеральний план (2010–2025 рр.). 
Цей варіант має ряд переваг. По-перше, він найбільше логічний у тому 

випадку, коли Атлас має найпростішу назву: “Комплексний атлас Львова” чи 
“Львів: комплексний атлас”. По-друге, тут “вступними” (факторними) є три 
перших розділи. Спочатку розглядається географічна позиційність Львова 
(положення), далі природна основа життєдіяльності людини, потім історико-
географічні умови. Після цього (четвертий розділ) – сама людина (“Людність”). 
А вже у подальшому – результати і суспільні наслідки її діяльності – різні види 
інфраструктури і господарство. Такий порядок дає можливість легше “читати” 
останній розділ “Розпланування території”. Такий порядок дає можливість ко-
ристувачеві постійно кореспондувати історичну інформацію з сучасною, яка 
подається у кількох розділах Атласу.

Завершується атлас розділом “Територіальне розпланування. Генеральний 
план (2010–2025)”. Цей розділ є найбільш конструктивний і розкриває Львів з 
позиції перспектив містобудівництва.

Зміст Атласу висвітлюється різними засобами. Твір є історико-географічним 
атласом, тому головним засобом є картографічне зображення, яке повинно 
відповідати теоретичним і методичним положенням сучасної карто-графічної 
науки. Кожна географічна карта – це образно-знакова модель, в якій з допомогою 
“картографічної мови” відображається просторова інформація про явища, об’єкти 
і процеси, їхні властивості і відношення на земній поверхні у динамічному 
чи статичному аспектах. Карта, як правило, має три структурні компоненти: 
а) легенду карти, що є ключем до її розуміння; б) саме картографічне зображення – 
графічну образно-знакову модель картографованого явища; в) врізки у вигляді 
графіків, діаграм, схем та інших карт значно більшого чи меншого масштабу, які 
генералізують чи конкретизують інформацію основної карти. В Комплексному 
атласі Львова 243 карти, картосхеми і картоїди, в т. ч. 46 карт-врізок.

Другим важливим засобом розкриття змісту Атласу є тексти в ньому (всього 
37, з них 29 – в історичному розділі). У текстах відображаються найсуттєвіші риси, 
зв’язки, структуру, тенденції і закономірності розвитку картографованих явищ чи 
об’єктів. Автори старалися, щоб тексти були лаконічними, змістовними, а часом і 
образними, легко сприймалися і запам’ятовувалися. За потреби використовували 
крилаті висловлювання і думки відомих мислителів, митців, громадсько-
політичних діячів тощо. Найбільший за обсягом текст в розділі останньому ( про 
головні риси генерального плану на 2010 – 2025 роки.

Третім засобом висвітлення змісту Атласу є різні образно-зображувальні 
моделі – слайди, малюнки, схеми, гравюри, картини тощо. Найважливіші вимоги 
до них: конкретність, тісний зв’язок з сюжетом карти, яку вони доповнюють, 
мистецька виразність, достатня розмаїтість тощо. Всього тут 313 ілюстрацій, що 
надзвичайно візуалізує зображення.
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Інформаційні джерела

Можна говорити про чотири головні інформаційні джерела Атласу: 
статистичні, картографічні, архівні, фондові. Вони частково перекриваються.

Статистичні джерела. Цінність Атласу великою мірою залежить від 
різноманітності та достовірності статистичної бази. Головними постачальниками 
статистичних даних були: а) управління статистики Львівської області; б) обласні 
та міські планувальні органи й організації, зокрема Інститут “Містопроект”; 
в) галузеві управління міськ- та обладміністрації; г) окремі підприємства, установи, 
заклади. Позаяк статистичні дані для більшості карт для довоєнного періоду 
відсутні (окрім даних з перепису населення), то на таких картах відображається 
фактичне поширення (розміщення) тих чи інших явищ і об’єктів. Водночас на 
картах сучасного періоду на основі багатого статистичного матеріалу відображено 
за допомогою генералізації, групування, поєднання масштабів картографованих 
явищ їх інтенсивність, тенденції розвитку. Вважаємо, що головним показником, 
який характеризує обсяги явищ (об’єктів) господарської сфери є кількість 
зайнятих (жива праця).

Базовими для обчислення ретро- і перспективних показників було взято 2000 
і 2005 роки. Всі інші показники зіставляються з даними цього року.

Статистичні матеріали аналізуються на достовірність шляхом зіставлення 
їхніх значень за різними джерелами і обробляються, виходячи з необхідності 
групування, обчислення середніх величин, визначення динаміки і структури 
явищ тощо.

Картографічні джерела. Картографічними джерелами є карти і атласи 
(друковані та рукописні), розроблені для території Львова й області і видані в 
різний час, чи такі, що зберігаються у рукописних фондах бібліотек, архівів, 
науково-дослідних інститутів та навчальних закладів (зокрема, у фондах кафедри 
економічної і соціальної географії Львівського університету). Серед них слід 
назвати адміністративні плани-карти Львова для різних періодів, особливо 
ХVІІІ – ХХ ст., що зберігаються у науковій бібліотеці ім. Василя Стефаника, 
“Атлас Львівської області” (Москва, 1989), “Туристичний атлас Львова” (Москва, 
1990) та ін. Інформацію, яка міститься в цих джерелах необхідно було додатково 
перевірити і пристосувати до потреб нашого Атласу. Загалом за обсягом вони 
незначні – десь близько двадцятої частини потрібної інформації.

Важливим методичним картографічним джерелом стали атласи міст, 
які видані у колишньому СРСР та за рубежем (Польща, Німеччина та ін.). На 
території України подібних прецедентів поки що нема. Поза межами України 
у колишньому СРСР були видані атласи Ленінграда, Іркутська, Хабаровська та 
інших міст. Але вони не можуть бути для нас зразками з двох причин:

а) ці атласи мають совєтський характер – їхній зміст та оформлення надто 
заідеологізовані комуністичними догмами і схемами;
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б) структура атласів і набір карт залишають поза увагою головне – людину 
(в атласі відсутні карти населення).

Більше підходять для наслідування (але не копіювання!) атласи міст, виданих 
на Заході – атласи Женеви, Парижа, Берліна, Відня та ін., останнім часом – 
атласи Кракова і Лодзі. Розмаїтість карт, барвистість їхнього оформлення вражає. 
Найважливішою рисою цих атласів є наявність у них великої кількості аналітичних 
карт, де подається інформація по дрібних клітинах територіального ділення).

Математичні основи 

Карти Атласу складені в декількох головних масштабах: 1 : 30 000, 1 : 50 000, 
1 : 60 000, 1 : 75 000, 1 : 100 000. Ці масштаби відібрані з тим, щоб зберегти 
порівняно однаковий інтервал між ними, а також частково кратність. Із 184-х карт 
(включаючи карти-врізки) “наділених” масштабами, 144 мають один з названих 
п’яти масштабів. Частина карт, особливо тих, де Львів показаний з околицями – 
близькими і віддаленими – береться в масштабах 1 : 100 000, 1 : 150 000. Львів у 
Західному реґіоні подається в масштабі 1 : 2 250 000. Кількісні характеристики 
масштабів подані у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2
Розподіл карт атласу за масштабами

Масштаб
Розділи атласу*

Разом
I II III IV V VI VII VIII

Більший від 1 : 30 000 2 3 6 3 14
1 : 30 000 3 17 6 26
1 : 50 000 2 2 3 3 3 3 16
1 : 60 000 1 1 22 14 5 5 48
1 : 75 000 12 4 4 1 2 23
1 : 100 000 2 3 8 4 4 21
Менший від 1 : 100 000, у т. ч.: 7 5 10 3 6 1 4 36
від 1 : 100 000 до 1 : 1 000 000 включно 3 1 3 4 1 6 16
від 1 : 1 000 000 до 1 : 10 000 000 5 2 8 1 16
від 1 : 10 000 000 до 1 : 150 000 000 2 1 1 4
 Разом 11 19 23 11 63 28 8 21 184

*Римськими цифрами позначені розділи атласу: I – “Географічне розташування”, II – 
“Природне довкілля”,  III – “Археологія. Історія”,  IV – “Населення. Міграції”,  V – “Соціальна, ринкова 
та інституціональна інфраструктура”, VI – “Виробнича та інвестиційна інфраструктура”, VII – 
“Промисловість”, VIII – “Територіальне розпланування. Генеральний план”.
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Градусна сітка на картах не подається (крім карти Європи, на якій показано 
географічне положення Львова). Зміст картографічних основ такий:

а) на картах масштабів більших від 1 : 100 000 наносяться межі Львова і шести 
його адміністративних районів, вулична мережа, гідромережа, зелені насадження 
(ліси, парки, сквери, бульвари), залізничні лінії (без під’їзних колій). Подаються 
підписи адміністративних районів, історичних частин міста (Підзамче, Клепарів, 
Богданівна тощо).

б) на картах масштабів 1 : 100 000, 1 : 150 000 подаються лише генералізовані 
контури Львова та інших приміських поселень. Сільські населені пункти подаються 
пунсонами. Всі пункти підписуються відповідним шрифтом. Наносяться також 
гідро-мережа, шосейні та залізничні шляхи, лісові масиви, територіально-
адміністративний поділ.

Розробка карт Атласу і його видання

Атлас являє собою великий і складний проект, який має декілька сторін – 
організаційну, виробничу та фінансову.

1. Організаційна сторона. Організацією розробки і видання атласу 
займалася кафедра економічної і соціальної географії Львівського національного 
університету імені Івана Франка. Підготовка карт окремих розділів здійснювалася 
на матеріалах Управління статистики Львівської області (проф. С. Матковський). 
З Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича як науковою установою 
співпраця лише передбачалася. Але з незалежних від нас причин, не склалася 
(взаємодія була лише з окремими працівниками – доктором наук Ф. І. Стеблієм, 
М. Р. Литвином, І. Г. Патером, Я. М. Книшем та ін.). Львівський інститут 
“Містопроект” подав картосхеми Генерального плану міста на 2010–2025 рр. 
Керівник проекту проф. О. Шаблій є відповідальним виконавцем, що здійснює 
всю координаційну роботу між виконавцями різних розділів Атласу і різних 
установ, що задіяні у його розробленні.

Організація підготовки атласу до друку здійснювалася, головним чином, 
Державним науково-виробничим підприємством (ДНВП) “Картографія” у 
Києві і Головним редактором підприємства Іриною Руденко та редактором 
Оленою Онищак. Виконання Атласу спочатку здійснювалося Службою геодезії, 
картографії і земельного кадастру України під керівництвом проф. Ростислава 
Сосси, а згодом ним же як директором ДНВП “Картографія”.

2. Виробничий аспект. Цей аспект охоплював виготовлення основ карт, 
створення авторських оригіналів карт, їх переведення у друкарські форми 
(діапозитиви) та друкування Атласу.

а) Виготовлення картографічних основ здійснювалося ДНВП “Картографія” 
за замовленням відповідального виконавця Атласу, який встановив загальні 
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вимоги до карт, виходячи з концепції Атласу, масштабного ряду, розробив 
програми окремих розділів Атласу та їх складових частин.

б) Створення авторських оригіналів здійснювалося “Лабораторією комплекс-
ного атласного картографування” кафедри економічної і соціальної географії” 
ЛНУ ім. І. Франка за керівництвом завідувача кафедри. Технологія цього процесу 
передбачала розроблення програми кожної карти, виготовлення її авторського 
макету, їх обговорення і затвердження на засіданні робочої групи Редколегії, 
збір і оброблення інформаційних джерел і матеріалів, виготовлення чорнового та 
чистового (комп’ютерного) авторського оригіналу карти.

в) Переведення авторських оригіналів у друкарські форми здійснювалося в 
ДНВП “Картографія” за прийнятою технологічною схемою. Виготовлені штрихові 
і кольорові проби карт затверджувалися Редакційною радою, Редколегією та її 
Головою.

г) Друкування Атласу здійснювалося однією з картографічних фабрик 
України.

3. Фінансовий аспект. Розроблення, підготовка і саме видання Атласу – це 
дорогий проект. При накладі 2 тис. примірників витрати коштів становили понад 
0,5 млн. грн, в т. ч. авторські розробки понад 50 тис. грн, редакційні роботи 130 тис. 
грн, друк – 150 тис. грн (залежно від обсягу Атласу та інфляційних процесів). 
Отже, були необхідні різні джерела фінансування, особливо на окремих етапах.

На першому етапі (1990–1995 рр.) розроблення авторських оригіналів карт 
Атласу фінансувала Львівська міська Рада. Другий етап (2000–2004 рр.) – зміна 
ідеології атласу (перетворення його із архітектурно-планувального у науково-
довідковий). Редакційна підготовка карт атласу та виготовлення друкарських 
форм були профінансовані частково за рахунок засобів ДНВП “Картографія” 
(м. Київ), частково шляхом залучення спонсорів (ЛНУ ім. І. Франка). Третій 
етап (2005–2010 рр.) – часткове доопрацювання карт атласу із актуалізацією 
статистики і видання Атласу – фінансувалося лише ДНВП “Картографія”. 
Львівська міськрада, незважаючи на неодноразові звернення до неї, не зреагувала 
і коштів не виділяла.

Оформлення Атласу. Атлас естетично оформлений  (художник М. Гутман). 
Його формат складає 23,5*32,0 см з тим, щоб найбільш важливі карти подати 
у великому масштабі (1:50 000 і більше) на розвороті. До оформлення залучено 
маловідомі чи оригінальні мистецькі твори. В Атласі подано старі карти-плани 
Львова (фотокопії), відомі рисунки чи гравюри вигляду Львова у різні епохи 
(наприклад, гравюри А. Пассаротті – для початку ХVІІ ст., картини Я. Матейка, – 
для ХVІ і XIX ст. та ін.), виготовлено оригінальні авантитули, форзаци, заставки 
тощо, подано фотографії геральдики міста, його архітектурних пам’яток тощо.

Атлас можна було виготовити у двох видах: а) з палітурками і в 
суперобкладинці, б) пакеті (розшитий), українською та англійською мовами. 
Вибрано перший варіант. Попереду – комп’ютерно-цифрова версія Атласу.
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1. Системи методів суспільної географії

Поняття наукового методу*1

Метод і методика дослідження. Крім загального і конкретних об’єктів, а 
також предмета дослідження, кожна наука має свої методи пошуку й обґрунтування 
наукової істини. Метод наукового дослідження – це система розумових і (або) 
практичних операцій (процедур), які націлені на розв’язання певних пізнавальних 
завдань з урахуванням певної пізнавальної мети. У кінцевому  підсумку і мета, 
і завдання дослідження зумовлені духовними та матеріальними потребами 
суспільства і (або) внутрішніми потребами самої науки. 

Функція методу полягає в тому, що з його допомогою отримують нову 
інформацію про навколишню дійсність, заглиблюються в сутність явищ і процесів, 
розкривають закони і закономірності розвитку, формування і функціонування 
об’єктів, які досліджуються. Від якості методу, правильності його застосування 
залежить істинність отриманого знання. Істинні знання можна одержати лише у 
випадку застосування правильного методу (методів). 

Цю думку ще у ХVІІІ ст. висловив англійський філософ Френсіс Бекон. 
Він порівнював правильний метод у науковому пізнанні зі світильником, який 
освітлює подорожньому шлях у темряві. Отже, не лише результат дослідження, 
але й шлях, який веде до нього, повинен бути істинним. 

З поняттям методу тісно пов’язані поняття методології і методики дослідження. 
Методологія – це філософське вчення про методи пізнання, наука про 

побудову людської діяльності1.2 Іншими словами, це застосування світоглядних 
принципів до процесу пізнання, духовної творчості загалом і до практики. 

* Друкується за: Шаблій О. І. Система методів суспільної географії / О. І. Шаблій // Основи загальної 
суспільної географії: підручник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 
С. 396–400.

1 Современный философский словарь. – Лондон; Франкфурт-на-Майне; Париж; Люксембург; 
Москва; Минск, 1998. – С. 487.
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Відповідно, методика – це вчення про особливості застосування окремого методу 
чи системи методів. Методика є системною сукупністю прийомів дослідження. 
Якщо ця сукупність строго послідовна від початку дослідження і до одержання 
результатів, то це називається алгоритмом. 

Існують декілька термінів, які вживаються для позначення поняття методу – 
науковий підхід, принцип, засіб, прийом. Хоч повною мірою вони не збігаються. 
Наприклад, поняття наукового підходу і принципу ширше, ніж поняття методу. 
А поняття прийому – вужче, конкретніше. Нерідко ототожнюють поняття методу 
пізнання як збірної категорії (наприклад, кажуть “математичний метод”) з певним 
конкретним методом (наприклад, математичний метод факторного аналізу, який є 
сукупністю алгоритмізованих прийомів). 

Вимоги до методів дослідження. Кожен науковий метод повинен 
характеризуватися такими рисами: 

а) ясність, тобто загальнозрозумілість методу. Цією рисою один метод 
відрізняється від іншого. Неясність у застосуванні методу енерговиробничих 
циклів (ЕВЦ) призводить до плутанини щодо його використання і підміни ним 
методу міжгалузевих комплексів там, де вивчення компонентної структури 
локальних комплексів доцільніше було б здійснювати цим способом (методом 
міжгалузевих комплексів). 

б) націленість, тобто підпорядкованість методу досягненню певної мети, 
виконанню певних конкретних завдань; 

в) детермінованість – строга послідовність застосування методу. Іншими 
словами – максимальна його алгоритмізація; 

г) результативність – здатність методу забезпечувати досягнення певної 
мети (сюди належить і плідність методу); 

д) надійність – здатність методу з великою ймовірністю забезпечувати одер-
жання бажаного результату; 

е) економічність – здатність методу добиватися певних результатів з наймен-
шими витратами засобів і часу. 

Є ще дуже важлива вимога до методу пізнання – відповідність методу 
об’єктові дослідження і рівню пізнання. Нерідко метод ЕВЦ застосовується для 
дослідження господарства великих міст чи економічних вузлів це неправильно, 
бо він призначений для дослідження компонентної структури лише ТВК великих 
економічних районів.

Важливим положенням у методології є те, що кожен метод дослідження 
сам має бути теоретично обґрунтованим. Також будь-яка категорія науки, 
її положення, закон набувають методологічного значення і навіть виконують 
функцію методу, коли у процесі пізнання стають спрямувальними засобами 
дослідження конкретних об’єктів. Наприклад, у процесі обґрунтування мережі 
економічних районів України треба активно використовувати теорію цього виду 
реґіоналізації, її принципи, поняття і положення. 
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Поширена така ситуація, коли теоретичні положення однієї науки використо-
вуються як метод в іншій науковій дисципліні. Для прикладу можна навести 
положення математичної логіки для числення понять в економічній і соціальній 
географії. 

Нарешті, простежується диференціація наук залежно не лише від характеру 
об’єктів вивчення, але й за методами, які в них застосовуються. Так виникли 
статистична фізика (застосування статистичних методів для вивчення так званих 
стохастичних процесів), математична географія (використання засобів різних 
математичних теорій для теоретичного обґрунтування абстрактних географічних 
об’єктів). 

Система методів дослідження  

Пов’язаність методів. У СГ застосовуються багато різноманітних 
методів, підходів і прийомів, які тісно між собою пов’язані логічно, структурно 
чи у процесі дослідження. Тобто вони утворюють систему.

Головні ознаки методів: 
а) часто вони послідовно застосовуються в одному і тому ж дослідженні. 

Наприклад, польовий і картографічний. Спочатку дослідник вивчає об’єкт у 
польових умовах, отримує відповідну наукову фактичну інформацію, а після 
цього створює картографічні моделі (метод моделювання) й експериментує з 
ними за допомогою математичного опрацювання даних, знятих з карт (метод 
математичного моделювання); 

б) застосовуються на різних рівнях дослідження – емпіричному (наприклад, 
метод аналогії, статистичні методи) й теоретичному (аксіоматико-дедуктивний, 
метод абстрагування) тощо; 

в) застосовуються взаємозв’язано у процесі переходу від одного масштабу 
дослідження до іншого. Наприклад, під час великомасштабного дослідження 
застосовують картографічний метод, у процесі переходу до середньомасштабного 
дослідження – метод генералізації, що є засобом абстрагування від частковостей і 
виділення головного; 

г) одні методи є формою виявлення (реалізації) інших, ширших за охопле-
нням предметних областей чи засобів. Класичним прикладом цього можуть бути: 
математичний метод, який є одним з видів методу формалізації; або картографічний 
метод можна трактувати як одну форму методу моделювання. 

Групи методів суспільної географії. Методи науки можуть характеризуватися 
різною широтою охоплення предметних галузей. Враховуючи цю рису, в СГ всю 
сукупність методів слід поділяти на три великі групи (системи): філософський (-і), 
загальнонаукові та конкретнонаукові, в тому числі власне суспільно-географічні 
(спеціальні). 
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Філософський(-і) метод(-и) – це використання у науковому дослідженні 
категорій, положень, принципів і законів певної філософської системи, наприк-
лад, діалектики (не фальшивого так званого діалектичного матеріалізму!) як теорії 
пізнання. Можна користуватися положеннями філософії позивітизму, неопози-
тивізму, постмодернізму та ін. 

Загальнонаукові методи – це такі засоби і прийоми (чи їхня сукупність), які 
з тими чи іншими модифікаціями застосовуються в усіх чи майже усіх науках з 
урахуванням особливостей конкретних об’єктів дослідження. Наприклад, метод 
моделювання чи такі логічні засоби, як аналіз і синтез, індукція і дедукція. 

Нарешті, конкретнонаукові методи, які застосовуються в окремих науках 
чи в генетично пов’язаних або об’єднаних спільністю об’єктів дослідження. 
Для прикладу наведемо метод енерговиробничих циклів. Він належить до 
конкретнонаукових, бо застосовується лише в економічній географії (у соціальній 
чи політичній географії його застосування було б нонсенсом). Тоді як метод 
балансів може застосовуватися у декількох близьких за певною ознакою 
дисциплінах (наприклад, й регіональній економіці й економічній географії). Він 
теж належить до конкретнонаукових, але не спеціальних, а міждисциплінарних. 

Філософські принципи*1

Філософський метод є всезагальним, бо застосовується в усіх науках. Для 
колишніх радянських учених таким був так званий діалектичний матеріалізм, який 
брав на своє озброєння спрощену діалектику Гегеля і грубо об’єднував її з наївним 
матеріалізмом. Тому діалектичну логіку слід очистити від матеріалістичних 
нашарувань і використовувати її засадничі положення в конкретнонаукових 
дослідженнях. 

Йдеться передусім не про так звану діалектику об’єктивного світу (є вона 
чи ні – це проблема філософська). Мова про діалектику понять, тобто про 
внутрішньо суперечливий розвиток засобів відображення реальності – понять, 
категорій, концепцій, принципів тощо. Діалектика – це логіка не формального, а 
змістовного мислення. Крім діалектичної логіки, існують, як відомо, інші системи 
логік: формальна, математична, модальна, ймовірнісна та ін. 

Передусім, у географічному дослідженні важливо свідомо використовувати 
принципи, категорії і закони діалектики. 

Найважливіші принципи діалектики: руху і розвитку, взаємозв’язку і 
взаємо-зумовленості, причинності тощо. Вони не заміняють собою загально- чи 

* Друкується за: Шаблій О. І. Філософські методи суспільної географії / О. І. Шаблій // Основи 
загальної суспільної географії: підручник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 
2003. – С. 401–405.
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конкретнонаукових методів, а переломлюються через них, виявляються у процесі 
їх застосування. 

У тоталітарні часи стверджували про так званий принцип об’єктивності. 
Мовляв, світ існує незалежно від нашої волі і свідомості, тобто об’єктивно. Однак 
це був наївний матеріалізм з його примітивним відображальним (сенсуалістським) 
розумінням світу. Навіть такі речі суб’єктивного світу (свідомості), як поняття, 
понятійні конструкти, загалом не ставали повноправними об’єктами науки, як 
специфічні наукові феномени. Що вже говорити про так звані віртуальні об’єкти. 

Як відомо, не лише реальні об’єкти науки, але її ідеальні об’єкти – понятійні 
чи віртуальні конструкти – мають здатність змінюватися, рухатися, розвиватися. 
Отже, світоглядним має стати принцип руху, зміни, розвитку, який сформувався 
ще у Давній Греції і конкретизувався у так  званому принципі історизму. Іншими 
словами, його застосування одержало назву історичного методу. Застосування 
цього методу потребує розглядати кожну географічну (територіальну) систему 
як таку, що у своєму розвитку проходить низку етапів (стадій): виникнення 
(зародження), становлення, розвиненого функціонування, перетворення в інший 
якісний стан. Або констатувати стадію розвитку системи з урахуванням попередніх 
чи наступних стадій. 

Особливу роль в географії відіграють принципи взаємозумовленості, взаємо-
зв’язку, причинності. Передусім дослідник повинен бачити поняття зв’язку у 
контексті трьох філософських категорій: речі – властивості – відносини. Зв’язки 
належать до категорії відносин. Для географії центральними є просторові відносини 
(а звідси і геопросторові зв’язки, як одна з форм просторових відносин). Зв’язок 
явищ і речей у часі лежить в основі генетичного підходу, що дає змогу розкрити 
походження об’єктів. Крім того, слід зважати на класи, типи і види зв’язків у 
реальному світі (на земній поверхні) і між поняттями. Зокрема, за агентами зв’язків 
виділяють їх класи: речовинні, енергетичні, інформаційні. Відповідно, кожен 
з цих класів зв’язків може існувати на множині трьох головних “речей” (сфер), 
між якими налагоджуються відносини. Ці сфери – це населення, господарство 
(соціальна, економічна сфера), природа (природне довкілля). Залежно від того, як 
і які сфери взаємодіють на конкретному геопросторі, формуються територіальні 
геосистеми: суспільно-географічні, соціально-економічні, еколого-економічні, 
соціально-екологічні (соціально-природні) та ін. 

Особливо важливий принцип причинності. Згідно з цим принципом одні 
явища зумовлюють появу, розвиток чи функціонування інших. Наприклад, 
наявність сприятливих природних і соціально-економічних умов для розвитку 
приморських транспортно-торговельних комплексів (тепле незамерзаюче море, 
захищені бухти, суспільні потреби у зовнішній торгівлі) неодмінно спричинять 
появу та функціонування цих комплексів у відповідних місцях. 

Для визначення поняття закону, зокрема закону у СГ, важлива категорія 
зв’язків, визначальна для розуміння різного виду, типу і масштабу комплексів і 
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систем (національний, територіально-виробничий, господарський, соціально-
економічний, агропромисловий та інші комплекси; системи розселення, транс-
портні, енергетичні та інші територіальні системи). 

Якщо до уваги беруться не лише речовинні й енергетичні зв’язки, але й 
інформаційні, то дослідження може мати геокібернетичний зміст. Це буває 
тоді, коли вивчаються не лише прямі зв’язки (тобто зв’язки від управлінської 
до керованої системи), але й зворотні зв’язки (від керованої до управлінської 
системи). На етапі розвитку інформаційного суспільства такий вид зв’язків буде 
надзвичайно суттєвим у прогресивному розвитку географічної науки. 

Парні філософські категорії. Методологічно націлювальна роль парних 
філософських категорій змісту і форми, явища і суті, причини і наслідку, кількості 
та якості, необхідності і випадковості, можливості і дійсності, одиничного, 
особливого і загального (зазначимо, що одиничне, особливе, загальне – непарні 
категорії) надзвичайно важлива. 

Наприклад, правильне (діалектичне) розуміння парних категорій змісту і 
форми дає змогу розв’язати таку складну проблему, як роль простору і просторових 
відносин у географії. Одночасно кожен зміст має форму, форма – свій зміст! Одне 
без одного вони не існують. В цьому саме й полягає діалектика. 

Або категорії явища і суті. Завдання науки дослідити суть об’єктів і процесів. 
Однак це неможливо, коли не брати до уваги такої думки Гегеля, що “сутність 
виявляється”, тобто за кожним явищем прихована певна сутність речей. У 
географії цей методологічний дороговказ найповніше застосовується у процесі 
застосування методу спостереження. 

Про категорію (принцип) причини і причинності ми вже зазначили. 
Однак, зауважимо, що якщо є причина, то є і наслідок, який зумовлюється 

цією причиною. Проте в реальності (як і в поняттях!) вони можуть змінюватися 
місцями: наслідок стає причиною. Класичний приклад: територіальна система 
господарства є причиною формування відповідної їй системи розселення. 
А система розселення, відповідно, зумовлює формування територіальної 
системи послуг. Навпаки, якщо системи розселення і послуг уже сформовані, 
то вони активно впливають на подальше формування і функціонування системи 
господарства. 

Зважаючи на впровадження у географію методу формалізації, у вигляді так 
званого математичного методу (математичного моделювання) почали вживати 
категорії якості і кількості. Ці категорії “працюють” у діалектичному законі 
“переходу кількості у якість” (зростання значень кількісних показників явища 
приводить у кінцевому підсумку до зміни суті цих явищ). Отож кожне явище 
чогось варте тоді, коли воно має не лише свою якісну, але й кількісну визначеність. 

Парні категорії необхідності і випадковості важливі для розуміння поняття 
закону. Бо закон – це передусім не лише суттєвий, але, що важливо, необхідний 
зв’язок між явищами, процесами та їхніми сутностями. Важливі також парні 



741Системи методів суспільної географії

категорії дійсності і можливості. Дійсним є те, що існує реально навіть без 
нашої волі, свідомості чи присутності. Дійсним є мислення і відчуття – тобто 
суб’єктивне, духовне. Тому географія враховує усі ці види дійсності (реальності). 

Вже зазначалося, що у тоталітарний період головна увага в науці була 
зосереджена на так званому об’єктивному світі. Тепер ще, крім мисленого (поняття 
категорії, теорії, концепції), звертається увага на віртуальну дійсність, тобто не 
реальну, а можливу дійсність. Тому дуже суттєвою для розуміння віртуальності 
стає категорія можливості. 

Нарешті, категорії одиничного, особливого і загального мають важливе 
значення для теорії географічної науки. У ній (науці) не вщухає суперечка: вивчає 
географія одиничні об’єкти (принцип унікалізму) чи вона є наукою типологічною, 
тобто такою, що досліджує загальні, а отже, сутнісні характеристики множин 
об’єктів. 

Діалектика одиничного, особливого і загального дає змогу правильно 
розставити акценти: кожна наука мусить вивчати закономірності розвитку і 
функціонування об’єктів (тобто загальне), але це зробити може лише шляхом 
виявлення особливого, специфічного, характерного у відносинах між явищами і 
процесами, що неможливо здійснити без дослідження конкретних об’єктів, тобто 
одинично виокремлених у просторі та часі явищ і процесів. 

Сходження думки від абстрактного до конкретного і “принцип 
відповідності”. На теоретичному рівні дослідження дуже важливий гегелівський 
принцип сходження думки від абстрактного до конкретного. Гегель зазначав, 
що істина завжди конкретна, тобто являє собою синтез різних сторін і відношень 
досліджуваних явищ і процесів. Часом плутають цей принцип з відомою 
науковою істиною, що процес пізнання рухається від “конкретного споглядання 
до абстрактного мислення”. 

У процесі пізнання об’єктів створюються різноманітні абстрактні визначення, 
які є односторонніми. Мислення їх об’єднує, синтезує і цим самим знання про 
об’єкти стає повнішим, а отже, конкретнішим. З цього приводу Гегель писав: – 
“… знання рухається вперед від змісту до змісту. Передусім цей поступовий рух 
характеризується тим, що починається з простих визначень, а наступні визначення 
стають багатшими і конкретнішими1”. 

Цікаво, що цей підхід отримав свій логічний розвиток у “принципі відповідно-
сті” фізика Нільсона Бора. Згідно з ним кожна теорія не відкидає попередні 
теорії, а вважає Їх деяким частковим випадком. Наприклад, теорія суспільно-
географічного районування не відкидає теорію економічного районування, а 
розглядає її як частковий випадок. 

1 Гегель Ф. Сочинения / Ф. Гегель. – Москва, 1939. – Т. 6. – С. 315 (переклад цитати з російської 
автора. – О. Ш.)
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Загальнонаукові методи*1

Традиційні загальнонаукові методи. Загальнонаукові методи застосовуються 
у переважній більшості наук, наукових дисциплін і напрямків. Ці методи дещо 
умовно поділяються на дві великі групи: традиційні та сучасні (модерні). 

Традиційні загальнонаукові методи (ТЗМ): спостереження, аналіз і синтез, 
індукція і дедукція, порівняння та аналогія, узагальнення та абстрагування. Як 
бачимо, це переважно методи формальної логіки. У географії відсутній (чи майже 
відсутній) поширений у природничих науках метод експерименту. Однак часто 
сама природа чи суспільство змінюються упродовж короткого проміжку часу, 
ніби експериментують. Прикладом може бути аварія на Чорнобильській АЕС, 
унаслідок якої утворилася особлива територіальна еколого-соціально-економічна 
система 30-кілометрової зони. Її не створити жодним спеціальним експериментом. 

Однак метод експерименту в географії успішно замінюється методом 
порівняльним (порівняльно-географічним). Як зазначав Гегель, порівняти – це 
показати спільне у відмінному і відмінне у спільному. Отже, можна допустити, що 
різні об’єкти того самого явища (наприклад, системи розселення низових районів 
як виду локальних систем) є варіантами станів певної (районної) системи в 
умовах експерименту. Так само можна вважати “експериментом”, коли одну і ту ж 
систему розселення розглядатимемо у різні історичні періоди її функціонування. 
Тоді такий метод називається порівняльно-історичним. 

У географії і суміжних з нею науках деякі традиційні загальнонаукові методи 
мають свою конкретизацію. Наприклад, метод спостереження у географії, 
геології і біології конкретизується як польовий (вивчення об’єкта безпосередньо 
на місцевості, або, як колись говорили, в терені1).2 Порівняльно-географічний 
метод конкретизується у так званому методі ААА (аналіз аналогових ареалів). 
Сюди, як бачимо, додається ще й географічний аналіз й географічний синтез 
(наприклад, об’єднання-синтезування територіальних господарської, соціальної і 
поселенської систем у єдину територіальну суспільно-географічну систему). 

Логічне абстрагування в географії, зокрема в суспільній, часто виступає як 
метод генералізації. Метод генералізації, як і абстрагування загалом, передбачає 
усунення під час дослідження об’єктів, явищ і процесів, несуттєвих другорядних 
властивостей та відносин і виділення головного, визначального. Крайній випадок 
абстрагування маємо лише тоді, коли залишається лише одна, але суттєва риса і 
властивість. 

* Друкується за: Шаблій О. І. Загальнонаукові методи суспільної географії / О. І. Шаблій // Основи 
загальної суспільної географії: підручник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 
2003. – С. 405–413.

1 Цим методом особливо послуговувався В. Кубійович у процесі дослідження географічних 
особливостей пастушого життя у Карпатах.
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Модерні загальнонаукові методи. Метод моделювання. До сучасних (мо-
дерних) загальнонаукових методів належать: метод моделювання, системний, 
формалізації, аксіоматико-дедуктивний. 

Моделювання – це дослідження об’єктів, явищ і процесів не безпосередньо, 
а з допомогою їхніх замінників - моделей. У процесі моделювання експеримент у 
натурі замінюється експериментом на моделі. 

Модель у географії – це образ, зображення, копія, план, карта, формула, гра-
фік, матриця (прямокутна таблиця чисел) та ін. Філософи визначають модель як 
“мисленно подану чи матеріально реалізовану систему, яка, відображаючи чи 
відтворюючи об’єкт дослідження, здатна заміщати його так, що її вивчення дає нову 
інформацію про цей об’єкт”. Отже, модель заміщає об’єкт, вона є його аналогом 
у певному відношенні за властивостями, структурою, зв’язками чи функціями. 
Зазначають, що модель є ізоморфною чи гомоморфною до об’єкта вивчення. 

Виділяють два типи моделей: предметні і знакові (часом їх відповідно 
називають матеріальними й ідеальними, хоч це терміни невдалі). Предметні моделі 
бувають натурні (зменшена копія автомобіля), фізичні (макети) та електронні. Для 
географії важливі передовсім знакові моделі. 

Знакові моделі поділяють на два класи: образно-знакові (аерофото- і космічні 
знімки, карти) і формально-знакові (статистичні, математичні, абстрактнологічні 
тощо). Обидва ці класи однаково важливі і широко використовуються в соціально-
економічній географії, взаємодіючи в конкретних дослідженнях. 

У суспільно-географічних дослідженнях модель є важливим носієм інформації 
і засобом фіксації знання. У процесі дослідження місце фіксується такою схемою 
(рис. 1.2).

Рис. 1.2. Метод моделювання:
S – суб’єкт дослідження – вчений, науковий колектив; Р – інструментарій дослідження, 

О – об’єкт дослідження, М – модель 

Отже, S і О опосередковані не лише моделлю (М), але й засобами (Р), 
якими досліджують цю модель чи експериментують з нею. Алгоритм методу 
моделювання: а) постановка задачі; б) створення чи вибір моделі; в) дослідження 
моделі; г) перенесення значення (екстраполяція) з моделі на об’єкт дослідження. 
Це відбувається за таким принципом: якщо модель та об’єкт мають властивості a, b, 
c і визначено, що М має щей властивість d, то вважається що і О має властивість d.



МЕТОДИ І МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ744

Метод формалізації. Метод формалізації – це вивчення об’єктів шляхом 
відображення їхнього змісту, структури, форми чи функціонування у знаковому 
вигляді, з допомогою штучних мов (знакових систем). Зазначимо, що він близький 
до методу моделювання. Бо одним з видів методу формалізації є математичне 
моделювання (воно є складовою формально-знакового моделювання). Крім 
математичної формалізації, існує логіко-математична, особливо у процесі вив-
чення структури понять і у логічному численні, а також знакова формалізація – за 
допомогою штучної мови хімічних символів (значків) та операцій з ними. 

Найповніше, особливо починаючи з 60-х років, використовується мате-
матична формалізація. У широкому розумінні – це застосування в науці принци-
пів і положень, методологічного і формального апарату власне математики і 
математичної логіки, особливо математичних прийомів обробки кількісної інфор-
мації. Застосування математичних засобів обробки фактичних даних з метою 
виведення емпіричних закономірностей у вигляді математичних формул, рівнянь 
і нерівностей чи їхніх систем. 

Математичне моделювання – це створення математичної моделі і експери-
ментування з нею. Класичним прикладом є відома формула (модель) міжгалузевого 
балансу виробництва і споживання: 

Х = (1 - А)-1·Y,

де Х – пошукувані обсяги виробництва, І – одинична матриця (прямокутна 
таблиця, на головній діагоналі якої є одиниці, а решта поля зайнята нулями), А – 
матриця технологічних коефіцієнтів (витрат продукції певної галузі на одиницю 
продукції іншої галузі), Y – обсяги кінцевого споживання. Якщо у цій моделі 
змінювати значення елементів матриці А чи значення складових вектора Y (це і 
буде експеримент), то і вихідне значення вектора Х теж змінюватиметься. Отже, 
отримуватимемо різні обсяги необхідного виробництва продукції та її розподілу 
між галузями (баланс). 

Формалізація (математизація) дає змогу використовувати у дослідженнях 
географічні інформаційні системи і, відповідно, гісівські дослідницькі технології. 

Геоінформаційні технології стали можливими після широкого впровадження 
у дослідження ЕОМ. Вони передбачають передусім створення бази даних, 
пакетів програм (математичного програмного забезпечення), носіїв первинної 
геоінформації (аеро- і космічних знімків, карт, схем, діаграм, графіків, таблиць 
тощо), з яких автоматичними засобами можна одержувати первинну інформацію 
для формування бази даних, обробляти (перетворювати) її, відповідно подавати й 
інтерпретувати (рис. 1.3). 

Математична формалізація найчастіше поєднується з картографічним 
моделюванням. Результатом цієї формалізації і ГІС-технологій є географічні 
(загальні чи тематичні) карти або їх серія, які служать проміжною моделлю для 
подальших експериментів. 
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Рис. 1.3. Метод ГІС-технологій (за П. Барроу, 1984)

Системний підхід. Системний підхід (системний аналіз і синтез) – це вивче-
ння географічних об’єктів, які трактуються як складні і (або) великі системи. 
Найпростіше, робоче поняття системи: це взаємопов’язана множина елементів, 
яка утворює певну цілісність. Кожна система характеризується такими рисами: 

а) складається з множини елементів (N), кожен з яких вважається далі 
неподільним, тобто він не може складатися з інших елементів. Елементом можуть 
бути не лише певні об’єкти (наприклад, поселення у системі розселення), але й 
властивості, відношення, числові величини тощо; 

б) має множину системоутворювальних відношень (S) між елементами та 
їхніми взаємопов’язаними групами; 

в) взаємопов’язані групи елементів і групи груп формують підсистеми 
певної системи (наприклад, декілька первинних систем розселення, які формують 
систему розселення низового району, є її підсистемами); 

г) є не простою сумою елементів і підсистем, а їхню єдність, що ха-
рактеризується певною цілісністю і новими рисами цілісності (феномен 
емерджентності); 
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ґ) сукупність підсистем системи разом із зв’язками між ними утворює її 
структуру. Іноді під структурою розуміють певні “зрізи” системи, її аспекти. 
Наприклад, у системі соціально-економічного комплексу району виділяють його 
підсистеми: господарсько-економічну, соціальної інфраструктури, розселенську 
(демографічну). Коли зазначають про підсистемні “зрізи”, мають на увазі 
компонентну (вертикальну) або просторову (горизонтальну) структуру системи; 

д) має одну або декілька надсистем. Наприклад, система агропромислового 
комплексу області як надсистеми має обласну соціально-економічну (інтеґpальну) 
надсистему і загальноукраїнську агропромислову надсистему; 

е) виконує властиву їй одну або декілька зовнішніх функцій. А її підсистеми 
(структури) мають внутрішні, а деякі і зовнішні функції. 

Структура системи повинна відповідати її зовнішнім функціям, які 
трактуються як виходи системи на противагу до її входів. Входи – це певні 
імпульси, значення яких призводить до зміни станів системи і значень її функції: 

У процесі застосування системного підходу передусім треба зважити 
на тип системи. Найчастіше системи характеризують “парними” типами. 
Виділяють такі типи систем: відкриті і закриті, невеликі і великі, прості й 
складні, статичні і динамічні, детерміновані і стохастичні (ймовірнісні), фізичні 
й інформаційні, нерегульовані і регульовані. Регульовані, відповідно, поділяться 
на саморегульовані і несаморегульовані, в тому числі ті, що самі навчаються 
і не самі навчаються, ті, які самоорганізуються і не самоорганізуються, ті, 
що самоудосконалюються і несамоудосконалюються. Географія має справу 
передусім з відкритими, великими складними, динамічними, стохастичними, 
фізичними, регульованими, саморе-гульованими системами. 

У СГ ведуться суперечки про відмінність між територіальними комплексами і 
територіальними системами. Відмінність ця полягає в тому, що теорія комплексів 
розвивалася раніше (як мінімум, з 1947 р., коли проф. Н. Колосовський написав 
відому статтю), а теорія систем – десь від початку 60-х років. Ця теорія охоплює 
значно більше коло реальностей, аніж теорія комплексів, і служить передусім 
методом дослідження, зокрема і територіальних комплексів. 

Системний підхід буває двох видів: системного аналізу і системного синтезу, 
які взаємодіють, однак досить автономні. Системний синтез передбачає рух 
думки, розумових і практичних операцій від визначення (ідентифікації) елементів 
системи, налагодження зв’язків між ними, виділення на цій підставі підсистем та 
об’єднання їх і тих елементів, що не увійшли в окремі підсистеми, у переважно 
великі чи складні системи. Одночасно, синтез системи – це спосіб зафіксувати 
відносно простими засобами усю складність реальності. Системний підхід є 
засобом подолання складності хоча б тому, що самі по собі елементи можуть 
бути окремими системами, а у певному дослідженні вони такими не вважаються. 
Наприклад, національне господарство України можна трактувати як систему, 
утворену 25 реґіональними “елементами” обласного виду, хоч кожна область – це, 
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зрозуміло, складна система. Однак у цьому дослідженні вона може трактуватися 
як далі неподільна. 

Системний аналіз передбачає декомпозицію досліджуваної системи спочатку 
на підсистеми першого, далі другого і n-го рівнів і так аж до отримання елементів 
системи. У процесі системного аналізу ми ідемо “зверху вниз”, у процесі синтезу – 
“знизу вверх”. 

Системний аналіз має такі дослідні етапи: 
а) формування проблеми (метод сценаріїв); 
б) формування цілей функціонування системи (так званий метод дерева цілей); 
в) генерування альтернатив (метод мозкової атаки); 
г) вибір оптимальних альтернатив (оптимізаційні математичні методи, ме-

тоди експертних оцінок, метод прогнозування тощо). 
У цьому значенні системний аналіз – це взаємопов’язана, визначена метою 

розв’язання великомасштабної проблеми сукупність багатьох методів і засобів, 
об’єднаних певною послідовністю. 

Метод ідеалізації передбачає створення так званий ідеальних моделей і 
порівняння ситуації, яку вивчають, з ідеальним варіантом. Отже, це складний 
метод, у процесі застосування якого використовують специфічні особливості 
деяких інших методів і моделювання, аналогії, абстрагування тощо. В багатьох 
науках поширені ідеальні моделі. У фізиці, наприклад, це ідеальна рідина (така 
рідина, яка не стискується), ідеально чорне тіло (таке тіло, що не випускає у 
зовнішній світ жодних променів) тощо. 

Ідеальні моделі будуються двома способами. Перший – це абстрагування 
від усіх, окрім однієї, найважливішої у певному аспекті риси (властивості), яку 
доводять до “абсолютних” значень (та сама ж ідеальна рідина). Другий спосіб 
полягає у наданні ідеальній моделі усіх можливих рис і особливостей (функцій, 
відносин), які мають реальні об’єкти (ідеальний ЕВЦ). У процесі дослідження 
реальні об’єкти порівнюють з ідеальними і фіксують: ступінь вираження в 
реальному об’єкті властивості, яка характеризує ідеальну модель (перший тип 
моделей); наявність (відсутність) у реальному об’єкті, що досліджується, рис і 
особливостей, які характеризують ідеальну модель (другий тип моделей). 

Є декілька прикладів ідеальних моделей і в географічній науці, зокрема і СГ. 
Наприклад, це “ідеальний ландшафт Б. Родомана” (у вигляді шестикутної зірки), 
ідеальне місто Н. Блажко (тут наявні усі можливі властивості міст), ідеальний 
енергопромисловий цикл (цикл, який має усі ланки і стадії реально існуючих ЕВЦ). 

По суті, можна формувати ідеальні об’єкти стосовно всіх реальних, 
територіальних систем і досліджувати територіальні системи на їхніх моделях, 
“адекватних” до ідеальних. 

Аксіоматико-дедуктивний метод найчастіше застосовується у точних 
(математика, фізика) науках. Він базується на визначенні початкового набору 
понять, формулюванні декількох аксіом, тобто істин, які не потребують доведень 
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(які приймаються без доведення) і визначенні правил умовиводу (звичайно, ними 
є правила формальної або математичної логіки). 

У географії є приклади створення навіть аксіоматичної теорії з допомогою 
аксіоматико-дедуктивного методу. Зокрема, американський учений Клод Канський 
у 1963 р. запропонував шлях створення такої теорії у географії транспорту. 
Для цього він: а) точно сформулював вісім понять, які визначають компоненти 
системи; б) визначив дев’ять аксіом, які частково підтверджені емпіричними 
доведеннями (як зазначалося це не обов’язкове); в) на підставі цих аксіом довів 
чотири “теореми”  тенденції у територіальній організації транспортної мережі1. 
Зокрема, на першому етапі Канський визначив поняття “мережа” як об’єднання 
усіх шляхів сполучення Еі, що з допомогою термінів і символів математичної 
теорії множин записується такою формулою: 

N = UEi ,

де U – знак (оператор) об’єднання декількох множин (і = 1, 2, ...n). 
На другому етапі Канський надав своїй сьомій аксіомі (вона формується так: 

якщо мережа Ni розвивається у мережу Ni, то метрична довжина ребер Nj(E) прямує 
до коротшої метричної довжини Ni ребер Еі таку теретико-множинну формулу: 

( Ni · Nj ) · ( Ei > Ej ),

де > – знак (оператор) імплікації (слідування) однієї думки з іншої. 
Теореми виводяться за допомогою апарата математичної логіки чи теорії 

множин. Його ми розглянули в книзі “Математичні методи в соціально-економічній 
географії” (Львів, 1994, с. 252–272). У праці “Суспільно-територіальні системи 
(логіко-математичне моделювання)” (Київ, 1992) Олександр Паламарчук зробив 
спробу формалізовано виразити теорію територіальних суспільних виробничих 
систем, хоч аксіоматик він не сформулював.

Конкретнонаукові методи*1

Міждисциплінарні методи

Метод польових досліджень. Конкретнонаукові методи (КНМ) – ті, які 
застосовуються в окремих науках або у декількох близьких між собою наукових 
дисциплінах. Вони поділяються на дві групи: міждисциплінарні і спеціальні. 

* Друкується за: Шаблій О. І. Конкретнонаукові методи суспільної географії / О. І. Шаблій // Основи 
загальної суспільної географії: підручник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 
2003. – С. 413–417.
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Міждисциплінарні методи – це ті методи, які можуть застосовуватися у кількох 
пов’язаних генетично чи об’єднаних спільністю об’єкта дослідження науках. 
Наприклад, у географії, геології і біології таким є метод польових досліджень чи 
картографічний; у економічній географії і економічній науці – балансовий метод. 
Розглянемо деякі з них.

Метод польових досліджень (МПД) застосовується для безпосереднього 
вивчення об’єкта в натурі (вивчення в терені) шляхом спостереження за ним, 
інструментального вимірювання параметрів, дослідження функціонування, струк-
тури чи розвитку. У СГ це найчастіше трапляється у процесі польового дослідження 
симплексів – сільськогосподарських, промислових, транспортних підприємств, 
закладів сфери послуг або первинних форм територіального зосередження 
суспільства – населених пунктів, промислових кущів чи вузлів, агропромислових 
елементарних комплексів, елементарних систем розселення тощо. 

Є різні способи застосування МПД: суцільний, вибірковий, маршрутний, 
так званий “спосіб ключів”. Зокрема, “Метод ключів” передбачає дослідження 
типових (репрезентативних) ділянок і поширення результатів дослідження на 
більший peґioн. 

У географії є особливий вид МПД – експедиційні дослідження (ЕД). ЕД 
передбачають досягнення певної наукової мети шляхом спостереження у 
польових умовах спеціально організованою групою (групами) вчених. Зазначимо, 
що у 50–70-х роках у Львівському університеті ім. І. Франка, наприклад, існувала 
Карпато-Волинсько-Подільська експедиція з її фізико-, економіко-географічними 
та геоморфологічними загонами. ЕД як вид МПД передбачають такі етапи: 

– початковий (попередній, підготовчий) – вивчення джерел інформації про 
досліджуваний об’єкт (фондових, архівних, літературних, картографічних тощо) і 
формування попередніх ідей, проблем, гіпотез та ін.; 

– власне польовий – збір матеріалів і первинної інформації, уточнення 
існуючих відомостей, попереднє обґрунтування гіпотез, перевірка ідей тощо; 

– камеральний – обробка, аналіз, зіставлення інформації, одержання виснов-
ків тощо.

Дистанційні методи  (ДМ) – ті, що застосовуються з метою одержання наукових 
висновків шляхом аналізу і синтезу інформації, зафіксованої аерокосмічними 
знімками. Вже під час дистанційного фотографування земної поверхні відбувається 
генералізація (узагальнення) інформації, хоч її частина втрачається. Існує навіть 
такий парадоксальний вислів: “чим далі (від земної поверхні, тим видніше”. 
Одним чи декількома знімками охоплюються одночасно велика площа земної 
поверхні. Зауважимо, що обсяг зафіксованої на аерокосмічному знімку інформації 
залежить від висоти (відстані) знімання – масштабу знімка, зони спектра (видима 
чи невидима) та ін. Нову інформацію отримують і шляхом дешифрування знімків. 
Результати зіставляють із результатами наземних польових досліджень еталонних 
об’єктів. 
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ДМ дають змогу дослідити взаємне розміщення суспільно-географічних 
об’єктів, територіальну структуру господарства, геопросторову організацію 
систем розселення (особливо це добре видно на “нічних” знімках, коли населені 
пункти “світяться”), динаміку явищ і процесів та ін. Одночасно це дає можливість 
простежувати, як розміщення господарства на знімках корелюється з розміщенням 
природних ресурсів (земельні угіддя і географія сільського господарства). 

Особливо важливо застосовувати ДМ для дослідження локалізації і поширення 
процесів, зокрема стихійних (захворювання лісів, вимерзання озимини тощо), для 
прогнозів розвитку явищ (наприклад урожайності сільськогосподарських культур). 

Цей метод тісно пов’язаний з методом картографічного моделювання. 
Картографічний метод – це складання картографічних моделей (окремих 

карт, їхніх серій, атласів) і одержання нового знання шляхом їх аналізу і 
перетворення. Це один із найважливіших методів географічної науки. 

Початковим етапом методу є складання картографічних моделей – карт. 
Карта – це передусім носій геопросторової інформації (вона має інформаційну 
місткість), її зберігач і передавач (канал). 

Особливості карти як образно-знакової моделі: 
– двовимipнicть мови (текст книги є зразком одновимірної мови); 
– синоптичність – одночасне охоплення особливостей території, націленість 

на спільне, що є в ній; 
– умовний знак на карті – це не окремий знак-код, а цілісний образ чи 

система сигналів, що відображає об’єкт за принципом подібності та географічно 
локалізованої відмінності. 

Картографічне моделювання складається з двох етапів: 
– перший: складання карт, їхніх серій, атласів різного типу – аналітичних, 

синтетичних і комплексних. Кожне конкретне дослідження передбачає складання 
передусім тематичних карт. Порівняно новими проблемами тематичного 
картографування є складання карт динаміки, прогнозних і оцінювальних карт. 
В останні два десятиріччя – це також проблема екологічного картографування. 
У процесі складання картографічних тематичних моделей принциповим є їхня 
науковість, тобто відображення у легенді карти певної теоретичної концепції 
(теорії) картографованих явищ. Легенда карти – це ключ до її розуміння і переходу 
до другого етапу моделювання; 

– другий: використання карт для одержання нової інформації про явища, які 
досліджуються. Це відбувається шляхом зчитування (в тому числі автоматичними 
засобами) інформації, закладеної в карті, її аналізу і перетворення різними 
способами. Тут користуються візуальним аналізом, картометричними роботами, 
графічним аналізом, математично-статистичним аналізом, математично-картогра-
фічним моделюванням (створення нових карт – статистичних поверхонь, карт 
трендових поверхонь та ін.). З появою комп’ютерної техніки виникла можливість 
автоматичного зчитування інформації, її аналізу, обробки, перетворення тощо. 
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Метод аналізу аналогових ареалів (метод ААА) – це вивчення подібних 
об’єктів шляхом їх порівняння, коли знання про один з них є достовірним. 
В основі цього міждисциплінарного методу лежить інший метод (логічний) – 
метод порівняння. У процесі його застосування теж виділяють два етапи. 

Перший: визначення рис спільності між об’єктом (ареалом), який дослі-
джується, і вже відомим об’єктом. Наприклад, існує достовірна інформація про 
металургійно-машинобудівний комплекс Донбасу, а нам необхідно вивчити такий 
комплекс Придніпров’я, який подібний до зазначеного за набором галузей та 
деякими іншими рисами; 

Другий: вивчення рис відмінності між об’єктом (ареалом), який досліджується, 
і вже відомим об’єктом ( ареалом). У попередньому прикладі це може бути 
з’ясування індивідуальних (відмінних) чинників, які вплинули на особливості 
галузевої структури і становлення особливостей територіальної організації 
Придніпров’я, відмінностей його зовнішніх функцій від таких самих функцій 
Донбасу та ін. 

Балансовий метод як міждисциплінарний найчастіше застосовується в 
конкретній економіці. Він визначається нових прийомів для аналізу, прогнозування 
і планування розвитку динамічних систем з визначеними потоками ресурсів і 
продукції (“затрати–випуск”, “виробництво–споживання”, “ввезення–вивезення”, 
а в загальному вигляді – “прибутки–витрати”) і детермінованими залежностями 
між прибутковою і видатковою частинами”1. 

У фізичній географії обчислюють баланси вологи і тепла, кругообігу речовини. 
У СГ та економіці визначають такі баланси: трудових ресурсів, міґраційний 
баланс, міжгалузевий баланс виробництва і споживання продукції, баланси палива, 
електроенергії, транспортний баланс, баланс прибутків і видатків населення та ін. 

Наприклад, міжгалузевий баланс виробництва і споживання продукції 
певного району може розширюватися завдяки матрицям (“квадрантам”) виведення 
продукції в інші райони та на експорт і ввезення продукції з інших районів і країн у 
цей район. Приклад такого балансу поданий у нашій книзі “Математичні методи в 
соціально-економічній географії” (Львів, 1994). Міжгалузеві і міжрайонні потоки 
продукції моделюються системою рівнянь і обчислюються за допомогою апарата 
лінійної алгебри. 

1 Алаев Э. Б. Социально-экономическая география… – С. 149–150.
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2. Нові методи і підходи у суспільній географії*1

В останні 30–40 років появилися декілька методів, які можемо назвати 
новітніми і загальнонауковими водночас. До них відносимо методи: контент-
аналіз, метод ментальних карт, SWOT-аналіз і метод штучних нейронних мереж. 
Ці методи мають ознаки загальнонаукових, бо використовуються мало не в усіх 
наукових дослідженнях. Але водночас в них поєднуються такі методи як аналіз 
і синтез, індукція і дедукція, порівняння, абстрагування тощо. Словом, названі 
методи вже за своєю суттю і складністю та способами застосування мають усі 
ознаки загальнонаукових. Хоч дехто може доказувати їх міждисциплінарний 
характер. 

Контент-аналіз

Контент (англ. content – зміст) – аналіз справжнього змісту текстів на основі 
врахування їх кількісно-якісних характеристик, навіть часто прихованих або 
й неправдиво орієнтованих. Найчастіше його використовують для наукового 
обґрунтування латентних змістових смислів, тенденцій чи структур на основі 
відповідної “обробки” та інтерпретацій мас-медійних текстів.

Метод контент-аналіз (КА) почав широко використовуватися у США у 60-х 
роках XX ст., хоч у Швеції його вперше застосували ще у 1640 р. Проте права 
громадянства він отримав лише під кінець XIX ст. А під кінець XX ст. КА став 
настільки популярним, особливо у сфері масової інформації, що його застосування 
є просто необхідним, щоб більш-менш об’єктивно розібратися з тенденціями і 
трендами міжнародної і внутрішньодержавної політики.

Існує декілька обов’язкових етапів КА. Серед них важливими є:
а) підготовка програми дослідження, обґрунтування об’єкта дослідження, 

теоретичних основ та емпіричного матеріалу аналізу;
б) вибір джерел КА;
в) визначення емпіричних моделей КА;
г) розроблення методики певного конкретного КА і перевірка її надійності;
д) збирання первинної (емпіричної) інформації і її кількісна обробка;
е) інтерпретація результатів.
Кожен з цих етапів є необхідним. Але надзвичайно важливим на початковому 

етапі чітко встановити категорії аналізу. Ними у суспільно-географічному КА 
можуть бути насамперед: 1) тема чи сфера суспільної географії (економічна, 
соціальна, політична та ін.); 2) форма (тези, газетне повідомлення, стаття, 

* Публікується вперше.
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навчальний посібник, атлас тощо); 3) місце та час видання (від цього дуже 
залежить парадигмальний аспект дослідження).

Так само важливим є виділення одиниць аналізу. Ними можуть бути:
а) окремі слова, поняття, терміни, словосполучення;
б) теми, сюжети, повідомлення, їх зміст, висловлений у смислових частинах 

тексту, абзацах, підрозділах;
в) прізвища “дійових осіб”, особливо тих, що є знаковими символами певних 

явищ і процесів або відображення їх сутність;
г) судження, логічний ланцюг суджень, закінчена думка, центральний зміст 

(проблема) окремих абзаців тощо.
Дуже важливим у КА є інтерпретація результатів. Тут можна спостерігати 

не збігання інтерпретацій різними авторами. Засобами, які збільшують об’єктивні 
інтерпретації, є застосування до даного матеріалу інших видів і способів 
змістовного аналізу.

До цього часу ми розглядали змістовну сторону КА. Він має також кількісну 
сторону.

Кількісна сторона – це передовсім числова характеристика одиниць поділу і 
обчислення текстів. Наприклад, кількість слів, у яких знаходиться екологічний, 
соціальний чи економічний зміст описуваної (досліджуваної) території. Кількість 
речень-контекстів, у яких трапляються ці одиниці, їх (тих і тих) частота. Графіки, 
якими описуються частотності тих чи інших одиниць аналізу тощо. Можна шукати 
і глибші статистичні і навіть ймовірності закономірності, якими пронизаний 
певний текст і робити висновки щодо його достовірності (відповідності) стосовно 
геоnросторових, регіональних чи локальних реалій.

На жаль, нам поки що не траплявся контент-аналіз у суспільно-географічних 
дослідженнях. Очевидно, за ним майбутнє.

Метод ментальних карт

Ментальні карти (МК) – це, іншими словами, карти розуму (КР), карти 
пам’яті (КП), карти думок (КД) або англійською – Mind map. Це спосіб 
представлення системного мислення за допомогою дендроподібних схем. Можна 
стверджувати, що це один із візуальних зв’язків між поняттями, діями і процесами, 
що полегшує досягнення певної мети. МК – це діаграма, у якій відображаються 
слова, ідеї або завдання, що розташовані радіально навколо головного поняття 
(ідеї тощо).

Першою рисою, МК є її наочність. Другою – встановлення зв’язаності між 
поняттями (ідеями, діями); третьою – можливість прискорено, оминаючи зайві 
ланки, досягти поставленої мети; четвертою – використання методу мозкового 
колективного штурму розв’язання проблеми (досягнення поставленої мети) та ін.
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У МК виділяється т. зв. центральне поняття, від якого радіально розходяться 
поняття (дії, ідеї) першого, другого та ін. рівнів. Принципова схема МК має такий 
вигляд (рис. 2.1). 

Рис. 2.1. Схема ментальної карти. 
1 – центральне поняття – ядро карти, 2 – поняття (ідеї) першого порядку, 

3 – поняття (ідеї) другого порядку.

Метод ментальних карт використовується для візуалізації, класифікації, 
структуризації, проблем організації вирішення конкретних завдань, ухвалення 
рішень, написання статей. Їх не слід плутати з т. зв. ментальними картами у 
географії, які є зображенням уявного географічного простору, відстаней на земній 
поверхні, геопросторових форм і т. п.

Поняття ментальних карт ввів у науку британський учений Тоні Б’юзен 
(Toni Buzan). Учений рекомендує такий алгоритм застосування ментальних карт 
(подано за Вікіпедією).

1. Важливо розміщувати слова на гілках, а не в ромбах і паралелепіпедах тощо. 
Важливо і те, що гілки повинні бути живими, гнучкими, загалом, органічними. 
Малювання ментальної карти в стилі традиційної схеми повністю заперечує ідеї 
майндмеппінгу. Це сильно ускладнює рух погляду по гілках і вносить багато 
зайвих однакових, а отже монотонних, об’єктів.

2. Писати на кожній лінії тільки одне ключове слово. Кожне слово містить 
тисячі можливих асоціацій, тому склеювання слів зменшує свободу мислення. 
Роздільне написання слів може призвести до нових ідей.

3. Довжина лінії повинна дорівнювати довжині слова. Це простіше і 
економніше.
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4. Пишіть друкованими літерами, якомога ясно і чітко.
5. Варіювати розмір літер і товщину ліній залежно від ступеня важливості 

ключового слова.
6. Обов’язково використовуйте різні кольори для головних гілок. Це 

допомагає цілісному і структурованому сприйняттю.
7. Часто використовуйте малюнки і символи (для центральної теми малюнок 

обов’язковий). Іноді ментальна карта взагалі може цілком складатися з малюнків.
8. Прагнути такої організації простору, щоб не залишалося порожнього 

місця, а гілки не розміщувалися дуже щільно. Для невеликої ментальної карти 
використовуйте аркуш паперу формату А4, для великої теми – А3.

9. Гілки, що розрослися, можна укладати в контури, щоб вони не змішувалися 
з сусідніми гілками.

10. Розташовуйте лист горизонтально. Таку карту зручніше читати.
У суспільній географії метод МК можна використовувати для дослідження:
а) теоретичних обґрунтувань гіпотез, понять, ідей, поняттєво-термінологічних 

систем, законів і закономірностей, концепцій та ін.;
б) послідовності описання конкретних географічних об’єктів (країн, регіонів, 

поселень тощо);
в)  викладання суспільної географії у середній школі та ВНЗ;
г) постановки і розв’язання перспективних проблем геопросторової 

організації суспільства;
д) обґрунтування генетичних і структурно-функціональних аспектів терито-

ріальних соціально-економічних систем.

SWOT-аналіз

Метод SWOT-аналізу набрав прав громадянства у 60-х роках XX ст. Він 
передовсім застосовується у стратегічному плануванні з урахуванням різного типу 
чинників: зовнішніх і внутрішніх, позитивних і негативних. І сама абревіатура 
відповідно розшифровується:

S – сильні, сприятливі чинники (англ. Strenghts),
W – слабі, негативні сторони (англ. Weaknesses),
O – можливості, які появляються при реалізації плану (англ. Opportunites),
T – загрози (англ. Threaty).
Кожна з цих характеристик займає окреме місце у спеціальній таблиці-

матриці, що має чотири квадранти (табл. 2.1).
При такому представленні чинників розвитку об’єкта дослідження (підприєм-

ства, фірми, поселення, районів, держави тощо) є можливість вивчити:
а) якнайбільшу кількість факторів внутрішнього і зовнішнього середовища 

розвитку і функціонування об’єкту;
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б) їх класифікації (групування) не лише за характером впливу (позитивний, 
негативний) на ці процеси, але й бального оцінювання (переважно у межах шкали 
–5 – +5);

в) виділення ключових чинників, які на даному етапі мають визначальне 
значення для обґрунтування ефективно перспектив розвитку об’єкта та ін.

Таблиця 2.1
Взаєморозташування елементів SWOT

Чинники Позитивний вплив (S) Негативний вплив (W)

Внутрішнє середовище (О)

1. ……………
2. ……………
………………
n. ……………

1. ……………
2. ……………
………………
k. ……………

Зовнішнє середовище (Т)

1. ……………
2. ……………
………………
m. ……………

1. ……………
2. ……………
………………
l. ……………

Розроблено багато методик проведення SWOT-аналізу. Водночас існує ряд 
удосконалених його форм. Зокрема, у практиці почали використовуватися т. зв. 
PEST-аналіз, у якому враховують: політичний – P (political), економічний – E (eco-
nomical), соціальний – S (social), технологічний – T (technological) фактори. 
Водночас інший метод – PRESTCOM передбачає, крім названих, ще й урахування 
регуляційних (правових), комерційних (ринкових), організаційних та ін. чинників 
як внутрішнього, так і зовнішнього середовища.

На кафедрі економічної і соціальної географії Львівського національного 
університету ім. І. Франка SWOT-аналіз стали використовувати студенти чет-
вертих–п’ятих курсів для виконання курсових проектів, дипломних і магістерських 
робіт порівняно недавно (з 2012/2013 н. р.).

Метод штучних нейронних мереж

Цей метод ввели в науку американські учені У. Маккаллок і У. Пітс. Сфера 
досліджень за допомогою штучних нейронних мереж (ШНМ) працює за аналогією 
до біологічних нейронних мереж (БНМ). Нейронна мережа стала важливим 
засобом розпізнавання образів і класифікації об’єктів, явищ і процесів. А також 
для прогнозування розвитку об’єктів і явищ суспільно-географічного порядку.

БНМ (й аналогічно – ШНМ) являє собою комунікаційну систему, у якій з’єднані 
прості процесори. Вони називаються нейронами. Кожен процесор періодично 
отримує сигнали і пересилає їх (відповідно змінені) іншим процесорам (рис. 2.2). 



757Нові методи і підходи у суспільній географії

Біологічна нейронна мережа складається з клітини – соми і двох видів 
відгалужень від неї: аксона і дендритів. Нейрон отримує інформацію (сигнали) 
від інших нейронів через дендрити і передає іншому нейрону вздовж аксона 
згенеровану нову інформацію.

ШНМ – це передовсім математичні моделі, їхні програми та апаратна реалі-
зація, побудовані за принципами функціонування біологічних нейронних мереж. 
ШНМ являє собою систему з’єднаних між собою простих процесорів (штучних 
нейронів).

Штучні мережі мають ту властивість, що вони не програмуються у прийнятому 
розумінні слова, а навчаються. Сутність навчання полягає у знаходженні 
коефіцієнтів зв’язків між нейронами. При навчанні мережа здатна виявити 
складні залежності між вхідними і вихідними значеннями, а також виконувати 
узагальнення. Водночас, навчаючись, ШНМ може виявити правильний результат 
на підставі неповноти даних чи їх зфальшованості.

Які типи задач розв’язуються з допомогою методу ШНС? Це передовсім т. зв. 
розпізнавання образів, класифікації явищ, предметів і процесів та прогнозування 
розвитку систем (у суспільній географії це стосується прогнозу розвитку певних 
форм геопросторової організації суспільства – підприємства, поселення, регіону 
тощо).

Рис. 2.2. Принципова схема нейтронної мережі

Розпізнавання образів. Т. зв. розпізнавання образів – це ціла велика міждис-
циплінарна проблема. Нею займається математика, електроніка, психологія, 
літературознавство та ін. дисципліни. Суть проблеми в тому, щоб за допомогою 
певних, часом другорядних ознак визначити їх клас, групу, тип тощо. Особливо 
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для цього добре розроблені методики багатовимірного статистичного аналізу (як і 
для кластеризації явищ і предметів).

Під час навчання ШНМ їй пропонують різні зразки образів із вказівкою класів, 
до яких вони відносяться. Зразок, як правило, представляють як вектор значень 
ознак, тобто числовий ряд. Сукупність усіх ознак повинна однозначно визначити 
клас, до якого відноситься зразок. Після цього мережі можна пред’являти невідомі 
раніше зразки і отримувати відповідь про їх належність до певного класу (тобто 
образу).

Кластеризація – це розбиття множини вхідних сигналів на класи. При цьому 
ні кількість класів, ні кількість ознак класів спочатку невідомі. Після навчання така 
мережа спроможна визначити, до якого класу належить віднести вхідний сигнал.

ШНМ може виявити нові, невідомі раніше класи сигналів. Це теж важливе 
достоїнство методики кластеризації з допомогою нейронних мереж.

Прогнозування. ШНМ здатні здійснювати прогноз майбутнього розвитку 
системи, що досліджується. Після навчання нейронна мережа здатна передбачити 
майбутнє значення певної послідовності на основі декількох попередніх значень 
за певною функцією. Особливо, коли попереднє значення з певною ймовірністю 
визначає майбутнє системи чи її елементів.

Всі ці та деякі інші практичні застосування засобів ШНМ мають значні 
перспективи використання у суспільній географії.

3. Логіко-математичні і статистичні методи 

Логіко-математичні методи*1

Основні поняття математичної логіки

Семантичні категорії мовних виразів. У звичайній мові і мові багатьох 
галузей науки виділяються деякі класи виразів, що мають самостійний зміст 
(семантику). Вони називаються семантичними категоріями. Сюди належать 
передусім речення, деякі типи виразів, які відіграють певну роль у складі речень.

Серед різноманітних речень виділяються групи розповідних, спонукальних 
і запитальних. Для класичної, формальної логіки найбільший інтерес становлять 
розповідні речення. Вони розглядаються як форми вираження висловлювань. 

* Дукується за: Шаблій О. І. Математичні методи в соціально-економічній географії / О. І. Шаблій. – 
Львів : Вища школа, – 1994. – С. 232–265.
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Висловлювання – це думка, в якій стверджуються чи заперечуються певні 
властивості об’єктів або зв’язки чи відношення між ними. 

Тому не всяке розповідне речення є висловлюванням. Наприклад, не є вислов-
люванням речення “Географія – цікавий предмет”, бо не можна стверджувати, 
що його зміст є істинним чи хибним. У той же час речення “Територіальний 
рекреаційний комплекс формується в Українських Карпатах”, “Місто Отепя 
розташоване на узбережжі Балтійського моря” є висловлюваннями: перше з них – 
істинне, друге – хибне. 

У математичній логіці абстрагуються від конкретного змісту висловлювань. 
Тут визначають, чи є висловлювання істинне чи хибне. Тоді говорять про два 
значення істинності: а) значення істинності висловлювання А є істина, б) значення 
істинності висловлювання А є хиба. 

Отже, маємо відображення множин усіх висловлювань А на множині В, 
яка складається тільки з двох елементів: істина – (позначається символами і 
або 1) та хиба (позначається символами х або 0). Таке відображення називається 
пропозиційною, або висловлювальною функцією. 

Логічні зв’язки (оператори). У логіці висловлювань абстрагуються не тільки 
від змісту, а й від внутрішньої структури розповідних речень. Математична логіка 
розпочинається з розгляду зв’язків між висловлюваннями, тобто того, як одні 
висловлювання будуються на основі інших.

Це логіка висловлювань, або числення (алгебра) висловлювань.
Найбільш поширеними логічними засобами побудови одних висловлювань на 

основі інших є сполучники “і”, “або (чи)”, “якщо ... то”, “тоді і тільки тоді, коли”, 
а також частка “не” (словосполучення “неправильно, що”). Ці засоби називаються 
логічними зв’язками (операторами) (табл. 3.1).

Таблиця 3.1
Логіко-математичні оператори

Назва Позначення Прочитання

Заперечення –, ¬ ні; неправильно, що

Кон’юнкція ˄, & i 
Диз’юнкція ˅, або; чи; і (або)
Імплікація →, якщо… то; слідує

Еквіваленція ↔ , ≡ , → , ~       ←, 
еквівалентно, рівнозначно, 
тоді і тільки тоді, коли

Речення, побудовані з допомогою логічних операторів, називаються 
складними. До них входять елементарні речення. Наприклад, з двох елементарних 
висловлювань – “Енерговиробничі цикли бувають повними” і “Енерговиробничі 
цикли бувають неповними” – можна з допомогою операторів утворити 
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логічно складні висловлювання: “Енерговиробничі цикли бувають повними 
або неповними”, “Енерговиробничі цикли бувають повними і неповними”, 
“Енерговиробничі цикли не бувають повними або не бувають неповними” та ін.

Не завжди елементарне чи складне речення у логіці збігається відповідно з 
простим і складним реченням у граматиці. Наприклад, просте речення “Карта – 
це образно-знакова модель земної поверхні і носій просторової інформації” є 
логічно складним. Воно складається з двох елементарних, з’єднаних оператором 
кон’юнкції: “Карта – це образно-знакова модель земної поверхні” і “Карта – це 
носій просторової інформації”. Так само просте речення “Економічні вузли не 
є компонентами територіальної структури районних комплексів” утворене з 
елементарного за допомогою частки “не” (це висловлювання хибне).

Істинність складних висловлювань. Складні речення, побудовані за допо-
могою логічних операторів із елементарних чи декількох складних речень-
висловлювань, є також висловлюваннями. Вони характеризуються одним із двох 
значень істинності (істина або хиба) залежно від істинності складових частин 
та виду логічної зв’язки. При наявності двох елементарних висловлювань А і В 
значення істинності складного висловлювання матимуть такий вигляд (табл. 3.2).

Таблиця 3.2
Значення істинності складних висловлювань,
побудованих за допомогою логічних операторів

А В А ˄ В А ˅ В А→В А↔В А Ā
і i i i i i i x
і x x i x x x i
х i x i i x
х x x x x i

Дії, виконувані за допомогою зв’язок (операторів), називаються логічними 
операціями: кон’юнкцією, диз’юнкцією, імплікацією, еквіваленцією, запереченням.

Кон’юнкція – це логічна операція, яка здійснюється за допомогою опе-
раторів ˄, & чи •, які відповідають сполучникові “і” у звичайній мові. Складне 
кон’юнктивне висловлювання істинне тоді і тільки тоді, коли істинні елементарні 
висловлювання. В протилежному випадку кон’юнкція хибна (табл. 3.2). 
Наприклад, складне висловлювання “Аграрно-промислові комплекси – прогре-
сивна форма територіальної організації виробництва і засіб розв’язання продо-
вольчої проблеми” є істинним, бо істинні елементарні висловлювання, які входять 
у нього. А складне висловлювання “Промислові центри Західного економічного 
району зосереджують основну частину металургійного виробництва і добування 
природної сірки України” є хибним, бо хибна одна із елементарних його складових 
частин (перша).
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Кон’юнкцію називають логічним множенням. Тоді замість А˄В пишуть АВ.
Диз’юнкція – це логічна операція, яка здійснюється за допомогою оператора ˅ , 

котрий відповідає сполучникам “або”, “чи”, “і (або)”. Цей сполучник вживається в 
неподільному значенні. Диз’юнкція істинна тоді і тільки тоді, коли істинна хоча б 
одна із елементарних її складових частин. Якщо ж усі елементарні висловлювання 
хибні, то хибною вважається і їхня диз’юнкція.

Як приклад розглянемо елементарні висловлювання: “Урбанізація – це 
зосередження дедалі більшої частини населення у великих містах” (істина), 
“Урбанізація – це зосередження дедалі більшої частини населення у міських 
поселеннях” (істина), “Урбанізація – це поширення у сільській місцевості індуст-
ріальних методів виробництва” (хиба). Якщо утворити диз’юнкцію з першого і 
другого висловлювань, то складне висловлювання буде істинним. Коли ж з’єднати 
диз’юнкцією перше і третє або друге і третє висловлювання, то результатом буде 
також істинне висловлювання.

Диз’юнкцію називають логічним додаванням. 
Імплікація – це логічна операція, що здійснюється за допомогою оператора → 

(рідше =>, >), який відповідає сполучникові “якщо ... то”. В імплікації А→В 
перший її член А – елементарне висловлювання – називається антицедентом, 
а другий член В – консеквентом. Згідно з визначенням, імплікація хибна тоді і 
тільки тоді, коли в двох складових її частинах хибний лише консеквент. В інших 
випадках вона істинна. 

Наприклад, висловлювання. “Якщо міжгалузевий комплекс адекватний 
енерговиробничому циклу, то він характеризується внутрішніми виробничо-
технологічними зв’язками” є істинною імплікацією (тут антицедент і консеквент 
мають значення істини). Висловлювання “Якщо міжгалузевий комплекс адек-
ватний енерговиробничому циклу, то він не характеризується внутрішніми 
виробничо-технологічними зв’язками” – хибне, бо тут хибний консеквент при 
істинному антицеденті. 

У математико-логічній операції імплікації абстрагуються від змісту елементар-
них висловлювань. Тому деякі “беззмістовні” імплікації, як от “Якщо Варшава – 
столиця Польщі, то 2·2=4”, є логічно повноцінними, бо вони мають одне з двох 
значень істинності (у цьому випадку істину).

Еквіваленція – це логічна операція, яка здійснюється за допомогою оператора 
↔ (рідше ↔ , ≡ , → , ~, <=>) і відповідає сполучникові “тоді і тільки тоді, коли”. 
Складне висловлювання А↔В істинне, якщо значення істинності елементарних 
висловлювань збігаються, і хибне у протилежному випадку.

Наприклад, еквіваленція “Аграрно-промислова інтеграція здійснюється 
тоді і тільки тоді, коли продуктивні сили досягають високого ступеня розвитку” 
є істинною у випадку одночасної істинності чи хибності її складових частин. 
Своєю чергою висловлювання “Сонце заходить на півдні тоді і тільки тоді, коли 
воно сходить на півночі” є істинним, хоч обидва елементарні його члени хибні.

←
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Еквіваленцію можна відобразити за допомогою імплікації і кон’юнкції: вираз 
А↔В рівносильний виразові (А→В) ˄ (B→A). 

Заперечення – це логічна операція, яка здійснюється за допомогою оператора  ̄  
(рідше ¬), котрий відповідає частці “ні” (“неправильно, що”). Це операція над 
одним елементарним чи складним висловлюванням, утвореним за допомогою 
кон’юнкції, диз’юнкції, імплікації тощо. Можливе подвійне заперечення А. Тоді 
воно відповідає твердженню:              .

Якщо певне висловлювання істинне, то його заперечення хибне, і навпаки. 
Наприклад, висловлювання “Трансафриканська магістраль перетинає територію 
більш ніж п’яти держав” є істинним. А висловлювання “Неправильно, що 
трансафриканська магістраль перетинає територію більш ніж п’яти держав” – 
хибне. 

За допомогою заперечення можна позбутися імплікації. Так, вираз А→В 
рівнозначний виразові А˅В. Ця властивість часто використовується при логіко-
математичних перетвореннях. 

Усе зазначене вище дає змогу формалізувати логіку висловлювань. Її алфавіт 
такий:

Х, У, Z, Хі, Уі, Zi (і – натуральне число) – символи для позначення висловлю-
вальних (істиннісних) змінних (на їх місці можна підставляти будь-які елементарні 
висловлювання чи їх значення істинності); 

і, х – символи для позначення логічних констант “істина”, “хиба”;
˄, ˅, →, ↔ – символи логічних операцій; 
( ) – дужки (додаткові символи, що вказують на порядок виконуваних 

операцій). 
З допомогою алфавіту утворюються формули логіки висловлювань. Формулами 

є також висловлювальні змінні Х, У, Z і логічні константи і, х. Наприклад, речення 
“Якщо енерговиробничий цикл певної території виробляє велику кількість 
продукції Х і масово збуває її в інші території У, то він визначає спеціалізацію 
цього регіону Z” можна формалізувати так: 

( X ˄ Y → Z ),

де Х ˄ Y – антицедент, утворений як кон’юнкція висловлювальних змінних X 
та Y, а Z – консеквент.

Наведений вираз (Х ˄ Y) → Z є формулою логіки висловлювань. Так само 
формули (елементарними) тут є висловлювальні змінні Х, У, Z. 

Формули, які набувають значення “істина” при будь-яких значеннях їхніх 
змінних, а також формула і називаються тавтологіями. Приклади тавтологій: 

  

XX , YXYX ,
ZXZYYX .
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Такі формули ще називаються тотожно істинними, а речення, формалізовані 
тавтологіями, – логічно істинними реченнями. Аналогічно формули, які набувають 
значення “хиба” при будь-яких значеннях їхніх змінних, іменуються тотожно 
хибними.

Дві або декілька формул називаються рівносuльнuмu, якщо їхня еквіваленція 
є тавтологією. Наприклад, формули Х та    , якими формалізуються речення: “В 
сучасних умовах економічні райони розвиваються як територіально-виробничі 
комплекси” (Х) і “Неправильно, що в сучасних умовах економічні райони не 
розвиваються як територіально-виробничі комплекси” (    ). Еквіваленція Х ↔ є 
тавтологією, бо у реченнях Х і   стверджується одне і те ж.

Рівносильність позначається знаком ≡.
Закони логіки висловлювань. Рівносильності логіки висловлювань – це за-

кони логіки. Найголовніші з них такі. 
Закон тотожності (думка, що міститься в певному висловлюванні, збері-

гається незмінною протягом усього міркування) 

           (1)

Закон протиріччя (жодне висловлювання не може бути одночасно істинним 
і хибним)

                    (2)

Закон виключеного третього (кожне висловлювання є істинним або хибним, 
третього не дано) 

                                                                            (3)

Закон подвійного заперечення (заперечувати заперечення будь-якого 
висловлювання – це те саме, що стверджувати це висловлювання)

                                                                    (4)

Закон ідемпотентності (множення чи додавання однакових змінних 
рівносильне одному із них) 

   (5)

Закон комутативності (перестановки) відповідно кон’юнкції і диз’юнкції 
(від перестановки множників чи доданків відповідно кон’юнкція і диз’юнкція не 
змінюються): 

 (6)

Закон асоціативності (сполучення) відповідно кон’юнкції та диз’юнкції 

 

 
 

 

 

X ≡ X. 

X ˄ X ≡ X; X ˅ X ≡  x

X ˄ Y ≡ Y ˄ X; X ˅ Y ≡ Y ˅ X. 
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(X ˄ Y) ˄ Z ≡ X ˄ (Y ˄ Z);  (X ˅ Y) ˅ Z ≡ X ˅ (Y ˅ Z).                   (7)

Закони дистрибутивності (розподілення) відповідно кон’юнкцїї стосовно 
диз’юнкції та диз’юнкції стосовно кон’юнкції 

X ˄ (Y ˅ Z) ≡ (X ˄ Y) ˅ (X ˅ Z); X ˅ (Y ˄ Z) ≡ (X ˅ Y) ˄ (Y ˅ Z).            (8)

Закони де Моргана (заперечення кон’юнкції рівносильне диз’юнкції запе-
речень і заперечення диз’юнкції рівносильне кон’юнкції заперечень) 

 ;                                            (9)

Закони комутативності та асоціативності кон’юнкції і диз’юнкції аналогічні 
відповідним алгебраїчним законам множення та додавання. Тому при написанні 
логічних формул дужки і знак кон’юнкції часто опускають. Формулу (X ˄ Y) ˅ Z  
записують коротко XY ˅ Z.

До перелічених формул додаються такі рівносильні:

Х ˄ і ≡ Х, X ˅ х ≡ Х;                                                     (10)
Х ˄ х ≡ х, X ˅ i ≡ i;                                                     (11)

Х ˄ (X ˅ Y) ≡ Х, X ˅ (Х ˄ Y) ≡ Х                                          (12)

(закони поглинання);

                                                                                                 (13)

(закони склеювання); 

                                                        (14)

(закон виключення тавтології із кон’юнкції).
Заміна певної формули рівнозначною називається рівносильним 

перетворенням. 
Формули зі знаками → та ↔ можна замінювати рівнозначними їм формулами 

без цих знаків:

                                                            (15)

(рівнозначності відображають імплікацію відповідно через кон’юнкцію і 
диз’юнкцію); 

   (16)

(рівнозначності відображають еквіваленцію відповідно через імплікацію, а 
далі – через кон’юнкцію, диз’юнкцію і заперечення). 

YY ; YY  

YYY ; XYY

YY  

YYXY

YYXYYXYYY  
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Якщо формула не має знаків →, ↔, то у багатьох випадках її можна спростити. 
Спрощення – це рівносильне перетворення формули, в результаті чого утворюється 
формула без заперечень неелементарних формул, без подвійних заперечень, 
або така, що має знаків ˄, ˅ менше, ніж вихідна формула. Так,           формула 
спрощується з допомогою законів подвійного заперечення та ідемпотентності до 
формули     .          .

Між багатьма рівносильностями, зокрема рівносильностями (5–13), вияв-
ляється принцип двоїстості. Дві формули називаються двоїстими, якщо кожну з 
них можна одержати з іншої шляхом заміни ˄, ˅, і, х відповідно на ˄, ˅, х, і. Якщо 
дві формули без знаків → та ↔ рівносильні, то двоїсті до них формули також 
рівносильні. 

Предикати. Логіка висловлювань не враховує внутрішньої структури 
розповідного речення і зв’язків між його елементами. Однак багато логічних 
висновків вимагає аналізу і формалізації цих внутрішніх відношень. Розроблений 
спеціальний апарат такого аналізу – теорія предикатів, на якій ґрунтується 
числення предикатів. 

Теорія предикатів є розширенням логіки висловлювань. Їй властиві деякі нові 
операції, аксіоми, правила виводу. 

Поняття предиката (присудка) у граматиці і математичній логіці різняться 
між собою. В граматиці предикат – це слово (декілька слів), яке вказує у реченні 
на те, що саме мовиться про об’єкт висловлювання. В логіці слово “предикат” 
вживається у більш загальному значенні. 

Логічний предикат – це скелет речення (висловлювання) за умови, що у 
ньому опускаються логічні підмети і замість них залишаються порожні місця, на 
які можна поставити предметні змінні хі. Наприклад, у реченні “Київ – столиця 
суверенної України” логічним підметом є слово “Київ”. У структурі цього речення 
воно виступає як предметна постійна. А вираз “столиця суверенної України” – 
це логічний присудок. Коли ж замість слова “Київ” поставити х, тоді вислів “х – 
столиця суверенної України” стане предикатом. На місце х можна підставляти 
такі предметні змінні. як “Харків”, “Львів” та назви інших міст України. І тільки 
в одному випадку (“Київ”) матимемо істинне висловлювання. 

Речення, яке стає висловлюванням при заміні змінних їхніми значеннями, 
називається вuсловлювальною формою. У математичній логіці вона розглядається 
як вuсловлювальна (пропозuційна, логічна) функція. Застосування висловлювальної 
форми до певних предметів (предметних змінних) із множини визначення 
полягає в заміні предметних змінних предметними постійними. Таким чином із 
висловлювальних форм одержують істинні або хибні висловлювання. 

Предметні змінні чи постійні називаються термами. Предикати бувають 
одномісними й багатомісними (в тому числі двомісними). Одномісні предикати 
відображають властивості множини змінних. Наприклад, висловлювальна форма 
“х займає компактну територію” є одномісним предикатом, бо в ній вбачається 

Y  
YY  
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тільки один логічний підмет, представлений змінною х. Заміна її предметною 
постійною із множини предметів “форми територіального зосередження вироб-
ництва (пункт, центр, вузол, район тощо)” надає функції значення і чи х. 

Висловлювальні функції, які відповідають одномісним предикатам, позна-
чаються символом Р (х), який читається так: х має властивість Р.

Багатомісні предикати відображають відношення між змінними. Наприклад, 
форма “х розташоване в центрі у” – двомісний предикат. У ньому два логічні 
підмети позначені змінними х та у. Заміна їх предметними постійними із двох 
множин – міст (Київ, Прага, Осло, Афіни, Париж, Улан-Батор та ін.) і частин світу 
(Європа, Азія, Африка та ін.) – перетворює висловлювальну форму у вислов-
лювання і надає функції значення і чи х. 

Висловлювальні функції, які відповідають дво-, тримісним предикатам, 
позначаються символами Р (х, у), Р (х, у, z) тощо. 

Двомісний предикат (висловлювальну форму) можна перетворити в одно-
місний. Для цього слід на місце предметної змінної поставити ту чи іншу 
предметну постійну. Якщо, наприклад, у формі “х розташоване у центрі у” замість 
у поставити слово “Європа”, то одержимо одномісний предикат “х розташований 
у центрі Європи”. Отже, будь-який п-місний предикат можна перетворити в п–l-
місний. Тож висловлювання трактуватиметься як 0-місна форма. 

Квантори. У численні предикатів, як і в численні висловлювань, використо-
вуються оператори кон’юнкції, диз’юнкції, імплікації, еквіваленції та заперечення. 
Крім цього, сюди вводяться ще два оператори – квантори – квантор загальності   та 
квантор існування  . Квантори дають кількісну (об’ємну) характеристику 

множини предметів, на яку поширюється певне висловлювання. 
Операція   ставить у відповідність до висловлювальної форми Р (х) 

висловлювання   хР (х), яке читається так: “для будь-якого (усіх) х має місце Р” 
або “Усі х мають властивість Р”. Це операція навішування квантора загальності 
на предметну змінну х. 

Операція           ставить у відповідність висловлювальній формі Р(х) висловлю-
вання хР (х). Воно читається так: “Існує такий х, що має місце Р(х)” або “Деякі х 
мають властивість Р”. Це операція навішування квантора існування. на змінну х. 

Перехід від форми Р (х) до висловлювання   хР(х) чи   хР(х) називається 
квантифікацією форми Р (х). Квантифікація – це точне визначення обсягів 
суб’єкта і предиката висловлювання за допомогою слів “усе”, “всякий”, “будь-
який”, “існує”, “деякий”.

Наприклад, маємо висловлювання. “Територіально-виробничий комплекс 
х є основою великих економічних районів Р”. Тоді квантифікація форми Р (х) з 
допомогою навішування квантopa     дає висловлювання: “Всякий територіально-
виробничий комплекс є основою великих економічних районів” або “Для всякого 
х правильно, якщо х є територіально-виробничим комплексом то він є основою 
великих економічних районів”. У символічній формі це: 
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x P (x).

Квантифікація Р (х) з допомогою навішування квантopa      дає таке висловлю-
вання: “Деякі територіально-виробничі комплекси є основою великих економічних 
районів” або “Існують х такі, що х є територіально-виробничі комплекси й основа 
великих економічних районів”. У символічній формі це має вигляд: 

x P (x)

Букви х, у, z, які стоять справа від      чи     , називаються кванторними змінними.
Якщо множина М значень предметної змінної є закінченою, наприклад, 

М = {а1, а2 ... аn}, то: висловлювання з квантором загальності   хР (х) тотожне 
висловлюванню Р (а1) ˄ Р (а2) ˄ ... ˄ Р(ап) висловлювання з квантором існування   
тотожне висловлюванню Р (а1) ˄ Р (а2) ˄ ... ˄ Р(ап). 

У результаті квантифікації форми Р (х) вільна змінна х перетворюється 
у зв’язану змінну. Проте квантор зв’язує не усі змінні, а тільки ті, що лежать в 
області його дії. Так, у формі                                                            областю дії квантора         

х є та її частина, що стоїть справа від нього; областю дії квантора     у – частина 
формули справа, у перших дужках.

Внаслідок зв’язування змінних одномісна форма стає 0-місною (тобто 
висловлюванням), двомісна – одномісною тощо. В. цілому п-місна форма після 
квантифікації виступає як n–1-місна, бо одна із предметних змінних стає при 
цьому зв’язаною. Отже, кванторами можна зв’язати усі предметні змінні. 

Квантифікація форми Р (х, у) може мати вигляд     хР (х, у), або                        ,         
,або,            або                              та iн. 

Загалом при п-місному предикаті можливі 2∙2n видів квантифікованих форм. 
При цьому однойменні квантори можна міняти місцями. 

Наприклад, висловлювання                    рівносильне висловлюванню а 
                           , а висловлювання                 – висловлюванню                                         .

Стверджувальні кванторні форми можна заперечувати з допомогою вислову 
“неправильно що”. Тоді форма     х Р (х) матиме вигляд                 , а форма      х Р (х)            
відповідно –                .

Будь-який квантор можна виразити з допомогою іншого, йому протилежного. 
Мають місце такі рівнозначності: 

                                                       (17)

                                                              (18)

Саме тому квантори загальності та існування називаються двоїстими один 
стосовно іншого. Щоб побудувати заперечення квантифікованого висловлювання, 
слід замінити квантор двоїстим до нього і заперечити форму яка стоїть за 
квантором. 

y

yxyPx ,  
yxPxx ,  yxPxy ,  

yxPyx ,  
yxPxy ,  yxPyx ,    ( , ) ( ) ( )

  ( )  ( )  ( )  ( )
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Наприклад форма                 рівнозначна формі                , а форма                    формі                    
.              .

Для прикладу візьмемо речення “Усі міста х виконують організаційно-
господарську функцію щодо навколишньої території Р”. Воно формалізується 
кванторною формою                . Тоді заперечення цієї форми                 тобто “Непра-
вильно, що усі міста виконують організаційно-господарську функцію щодо 
навколишньої території”, рівнозначне формі               . Це читається: “Деякі міста не 
виконують організаційно-господарської функції щодо навколишньої території”.

Квантори можуть ставитися перед складними формами. Наприклад, 

       (Ах→Вх)˄Сх

Відповідно до законів розподілу кванторів квантори, які стоять перед 
складними формами, відносяться до компонентів цих складних форм. Наприклад: 

                     (19)

                                (20)

Логіко-математичне виведення. З допомогою логіко-математичного апарату 
формалізується виведення одних висловлювань на підставі інших. 

Нехай N – алгебра висловлювань а Ті (і= 1, 2, … т) – її елементи, тобто 
елементарні висловлювання. Ці елементи називаються засновками. Деяке нове 
щодо засновків висловлювання таке, що k є N, називається наслідком. Загалом 
висловлювання К, яке належить алгебрі висловлювань N, називається логічним 
наслідком, якщо із кон’юнкції засновків Ті випливає наслідок k: 

K = ( t1 ˄ t2 ˄ ... ˄ tm ) → k                                     (21)

Логічний наслідок може бути істинним або хибним. Для визначення істинності 
наслідку вводиться поняття аргумента логічного виведення як сукупності 
висловлювань – засновків і наслідку. у формалізованому вигляді аргументом є 
права частина формули (21). 

Аргумент буває правильний і неправильний. Якщо він правильний, то 
логічний наслідок істинний, і навпаки, якщо неправильний, то наслідок 
неістинний. Аргумент вважається правильним, якщо з кон’юнкції його засновків 
випливає (імплікується) наслідок. Тому для встановлення правильності аргумента, 
тобто істинності наслідку, потрібно: формалізувати його засновки; з’єднати 
формалізовані засновки кон’юнкцією; перевірити, чи випливає з кон’юнктивної 
формули засновків формула-наслідок, тобто чи імплікація, в якій антицедентом 
виступає кон’юнкція засновків, а консеквентом – наслідок, є тавтологією. Якщо 

 ( ) ( )  ( )  ( )

 ( )  ( )  ( ) ( )
 ( ) ( )  ( )

 ( ) ( )  ( )  ( )
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ця імплікація – тавтологія, то аргумент правильний, якщо ні – то неправильний. 
Різниця між правильним і неправильним аргументами полягає в тому, що 
істинність усіх засновків правильного аргумента гарантує істинність висновку; 
в неправильному аргументі з істинними засновками наслідок може бути як 
істинним, так і хибним. 

Наприклад, візьмемо такі висловлювання-засновки: “Якщо на певній 
території формується територіально-виробничий комплекс А, то він стає 
ядром районоутворення В”, “На території Тюменської області формується 
Середньо-Обський територіально-виробничий комплекс А”. З цього випливає 
таке висловлювання-наслідок: “Середньо-Обський територіально-виробничий 
комплекс стає ядром районоутворення Тюменської, області В”.

Буквами А та В формалізуємо відповідні засновки й наслідок і записуємо 
логічне слідування (наслідок відділяється від засновків горизонтальною лінією): 

А → В
А____
В

У логіко-математичній формалізації це виглядає так: 

  (А → В) /\ А | = В,                                                   (22)

де | = – знак слідування, що відповідає імплікації висловлювань. Висновок В 
у правій частині формули (22) є правильним, про що свідчить таблиця істинності 
виразу (А → В) /\ А → В (табл. 3.3).

Таблиця 3.3
Перевірка логічного наслідку

А В А → В (А → В) /\ А [(А → В) /\ А] → B
і
і
х
х

і
х
і
х

і
х
і
і

і
х
х
х

і
і
і
і

Отже, хоч би яке значення істинності мали висловлювання А та В, загальний 
наслідок В істинний, бо формула [(А → В) /\ А] → B завжди є тавтологією, тобто 
тотожно-істинним висловлюванням.

Візьмемо інший приклад, коли засновками виступає кон’юнкція двох 
імплікацій. Засновки: “Якщо населений пункт має спеціалізацію (А), то він масово 
вивозить продукцію поза свої межі . (В)”; “Якщо населений пункт масово вивозить 
продукцію поза свої межі (В), то він виступає у територіальному поділі праці 
(С)”. Висновок: “Якщо населений пункт має спеціалізацію (А), то він виступає в 
територіальному поділі праці (С)”. Формалізуємо цей умовивід: 
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(А → В) /\ (В → С) | = (А → С).                                        (23)

Перевіримо, чи він правильний за допомогою таблиці істинності (табл. 3.4). 
Останній стовпчик табл. 3.4 засвідчує, що наслідок за формулою (23) є істинним, 
бо аргумент (А → В) /\ (В → С) /\ (А → С) правильний, тобто тотожно-істинний. 

Для перевірки формул логічного слідування на. тавтологічність існують 
скорочені способи, які дають змогу уникнути побудови громіздких таблиць.

Формули правильних аргументів, які найчастіше трапляються в логічному 
слідуванні, такі: 

                              (24)

                        (25)

Їх називають правилами виведення логіки висловлювань. Правило (24) – це 
так званий modus ponens, або стверджувальнuй модус, а правило (25) – modus 
tollens, або заперечувальний модус. 

Таблиця 3.4
Значення логічного наслідку

А В С А→В В→С (А→В) /\ (В→С) А→С (А→В) /\ (В→С) /\ (А→С)
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Формули неправильних аргументів – найпоширеніших логічних помилок такі: 

                                                                (26)

                                                                (27)

Для числення слідування в логіці предикатів правил (1. 24) – (1.25), деякі нові 
правила. 

Логіко-математичні та теоретико-множинні прийоми 
вивчення економіко-географічних понять і класифікацій

Поняття та їх дефініції. Як і категорії та закони. Поняття – це форма 
відображення дійсності в пізнанні. Воно виражає узагальнене знання і є формою 

( )  | =  ( )  | =  

( ) | =  ( ) | =   
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мислення, що відображає найбільш істотні, загальні та відмітнi ознаки предметів 
дійсності.

Логічну характеристику поняття становлять його зміст і обсяг. Зміст поняття 
(або його інтенсіонал) – це мисленне відображення сукупності ознак, властивостей 
і відношень предмета думки. Зміст поняття становлять основні ознаки предметів, 
їхні головні відношення: причин і наслідку, в часі і просторі, між частинами 
всередині цілого тощо. 

Обсяг поняття (його екстенсіонал) – це певна множина, клас предметів, 
кожен з яких має ознаки (відношення), відображені у змісті поняття. Так, в обсяг 
поняття “місто” входить множина предметів, що мають ознаки міст. Підставивши 
імена цих предметів (Київ, Miнськ, Рига, Львів, Воронеж та ін.) замість х у 
вираз (висловлювальну форму) “х – місто”, одержимо істинне висловлювання, 
наприклад, “Київ – місто”. Іншими словами, обсяг поняття – це множина істинності 
предиката, який слугує словесною формою вираження цього поняття. 

Залежність між змістом і обсягом поняття виявляється у законі оберненого 
відношення: з розширенням змісту поняття зменшується його обсяг і, навпаки, – 
зі збільшенням обсягу поняття звужується його зміст. Так, поняття “ринок” за 
обсягом охоплює усі види ринків. Тому воно ширше, ніж поняття “національний 
ринок”. Однак за кількістю істотних ознак поняття “ринок” вужче, ніж поняття 
“національний ринок” чи “регіональний ринок”. Крім ознак, спільних з родовим 
поняттям “ринок”, ці поняття мають ще й свої видові ознаки. 

Обов’язковою умовою наукового вираження думки є встановлення змісту 
поняття за допомогою логічної дії визначення (дефініції). Використовуються різні 
способи цієї операції, зокрема явні (експлiцитнi) і неявні (імпліцитні). 

Найбільш поширене явне визначення – через рід і видові ознаки. Це пошук 
найближчого роду щодо визначуваного поняття істотних ознак, які належать 
тільки цьому предметові (виду) і які відсутні в усіх інших предметах (видах) цього 
роду. Наприклад, даючи визначення поняття “економічний район”, П. Алампієв 
зазначає, що економічний район – це “... географічно цілісна територіальна 
частина народного господарства країни, яка має свою виробничу спеціалізацію, 
міцні внутрішні зв’язки й тісно пов’язана з іншими частинами суспільним 
територіальним поділом праці”1. 

У цій дефініції поняття, яке визначається (дефінієндум Dfd “економічний 
район”), розкривається через родову ознаку “територіальна частина народного 
господарства” та істотні видові ознаки – “географічно цілісна”, “характеризується 
спеціалізацією”, “має тісні внутрішні економічні зв’язки”, “тісно пов’язана з 
іншими частинами територіальним поділом праці”. Ця сукупність ознак (а по суті 
теж понять), з допомогою яких здійснюється визначення, називається дефінієнсом 
Dfп. 

1 Алампиев П. М. Экономическое районирование / П. М. Алампиев. – М., 1963. – С. 11
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У зв’язку зі зміною об’єктивної дійсності, поглибленим її вивченням 
змінюються й поняття, а разом з цим і їхні дефініції. Для більш глибокого 
визначення понять потрібно керуватися принципами діалектичної логіки.

Логіко-математичне і теоретико-множинне моделювання понять. 
Логічна структура понять. Логіко-математичне і теоретико-множинне моде-
лювання економіко-географічних понять дає змогу вивчати їхню логічну структуру, 
у тому числі поділ (розкладення обсягу на елементарні складові частини), 
відношення між ними, правильність економіко-географічної класифікації. 

Аналітичне вираження поняття і тотожні його перетворення. З точки 
зору математичної логіки поняття розглядаються як предикат, тобто функція – 
висловлювання на множині вихідних об’єктів. Наприклад, поняття “територія”, 
“економіко-географічна система”, “економіко-географічний комплекс”, “транспорт-
ний вузол” та інші можуть трактуватись як предикат, пропозиційні функції які 
задаються на певних множинах об’єктів х. Так, логіко-математична структура 
поняття “економіко-географічний комплекс” може бути записана: “х – економіко-
географічний комплекс”, де х – предметна змінна, на місце якої можна поставити 
будь-який із реальних економіко-географічних комплексів. 

Як уже зазначалося, дефініція поняття найчастіше дається з допомогою 
найближчої родової та істотних видових ознак. Поняття узагальнено репрезентує 
певний клас (множину) предметів x, які мають властивості (ознаки), що становлять 
його основний зміст. Ця сукупність істотних ознак може бути представлена у 
вигляді складного предиката, в якому елементарні предикати з’єднані логічними 
операторами. 

Загальна структура поняття, вираженого предикатною формою, така: 

                                                                                                (28)

де N – певне поняття;       – знак “рівносильне за визначенням”; х – предметна 
змінна, множина якої визначена родовою ознакою поняття; А, В, С – видові 
ознаки;   – знак логічної операції. 

Наприклад, Е. Алаєв визначає урбанізацію як соціально-економічний процес, 
який різко посилився в епоху науково-технічної революції (х), що знайшло вияв у 
зростанні міських поселень (А), концентруванні населення в них (В), особливо у 
великих містах, поширенні міського способу життя на всю мережу поселень (С). 
У предикатній формі це визначення можна записати:

                                                   (29)

що слід читати: “Ур – це такий х (соціально-економічний процес), що має 
ознаки А і (або) В і (або) С. У цій формулі три елементарні ознаки А, В, С з’єднані 
між собою оператором диз’юнкції”. У теоретико-множинній формі поняття 
урбанізації моделюється так: 

( ) 

( ) 

∆
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Уp = A U B U C,                                                   (30)

а схематично кругами Ейлера поняття Ур зображене на рис. 3.1. 

Рис. 3.1. Визначення урбанізації за Е. Алаєвим

Логіко-математичне моделювання понять дає змогу проаналізувати поеле-
ментний склад предиката, виявити необхідну та достатню кількість істотних 
ознак визначуваного поняття. Наприклад, проаналізуємо два визначення поняття 
“енерговиробничий цикл”, дані М. Колосовським1. Енерговиробничим циклом 
він називає типову Т стійко існуючу U сукупність виробничих процесів х, які 
виникають взаємозумовлено навколо основного процесу для деякого виду енергії 
Е і сировини S. Під енерговиробничим циклом розуміється сукупність виробничих 
процесів х, які послідовно розгортаються в економічному районі Р на основі 
поєднання певного виду енергії Е і сировини С – від первинних форм (добування 
й облагорожування сировини) до одержання всіх видів готової продукції, які 
можна виробляти на місці О, виходячи із наближення виробництва до джерел 
сировини й енергії і раціонального використання усіх компонентів сировинних та 
енергетичних ресурсів. Ці визначення можна записати так: 

x (Tx ˄ Ux) ˄ (Ex ˅ Sx);                                                (31)

х (Рх ˄ Ох) ˄ (Ex ˅ Sx).                                                (32)

Як бачимо, вони мають спільну частину Ex ˅ Sx. Разом з тим кожне з цих 
визначень неповне. Тільки об’єднавши їх, можна одержати найбільш повне 
визначення енерговиробничого циклу: 

1 Колосовский Н. Н. Основы экономического районирования / Н. Н. Колосовский. – М., 1958. – 
С. 144.
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                                              (33)

В економіко-географічних дослідженнях часто, називаючи енерговиробничий 
цикл, забувають про його деякі суттєві ознаки: Т – типовий процес чи Р – 
“розгортається в економічному районі”. 

Отже, з допомогою предикатної форми можна легко порівняти різні визначення 
одного й того ж поняття. 

Візьмемо інший приклад: визначення міжгалузевого територіaльного 
комплексу за П. Алампієвим1 і Є. Масловим2. Перший з них визначає міжгалузевий 
територіальний комплекс як “сукупність однорідних А або тісно пов’язаних 
між собою S техніко-економічних комплексів х, які розташовані на компактній 
території Т”. За Є. Масловим, міжгалузевий територіальний комплекс – це 
“сукупність економічно зв’язаних S1 і взаємодоповнюючих S2 одна одну галузей 
виробництва х, які склались у процесі їх формування на ґрунті спільних ресурсів 
R, розв’язання народно-господарських завдань Z у тісному зв’язку з умовами 
минулого, теперішнього і перспективного розвитку тієї чи іншої території U”. У 
предикатній формі ці визначення можна записати так: 

          (за Алампієвим П.)

             (за Є. Масловим)

У цих формулах різні елементарні предикати й різні способи їх поєднання, хоч 
вони характеризують одне й те ж явище з різних боків: визначення міжгалузевого 
територіального комплексу П. Алампієвим “по горизонталі” (зв’язаність чи 
однорідність техніко-економічних комплексів), а Є. Масловим – “по вертикалі” 
(зв’язаність галузей). Такі визначення не виключають, а доповнюють одне одного.

Якщо у формулах двох понять деякі елементарні предикати збігаються, то 
такі поняття частково перетинаються. 

Розкладення обсягу поняття на елементарні складові частини. Будь-яке 
поняття, виражене у предикатній формі, можна розкласти на елементарні складові 
частини, використовуючи при цьому закони логіки висловлювань і теорії множин. 

Щоб розкласти обсяг поняття на елементарні складові частини потрібно 
висловлювання Ах звести до досконалої диз’юнкції нормальної форми (ДДНФ). 
Кожне не тотожно хибне висловлювання має єдину для нього ДДНФ. 

ДДНФ – це диз’юнкція попарно різних кон’юнкцій виду Ã1х ˄ ... ˄ Ãпх, де А1х, 
... Апх – елементарні складові Aх, а кожен член Аіх при і = 1, 2, ..., п – це Аіх чи 

1 Алампиев П. М. Экономическое районирование / П. М. Алампиев. – М., 1963. – С. 80.
2 Маслов Е. П. Значение и роль производственно-отраслевых комплексов в формировании и развитии 

экономических районов / В. П. Маслов // Изв. АН СССР. Сер. Геогр., 1969. – №4. – С. 71–72. 

(( ) ( )) 

( S ) ( ) ( )(( ( 1 2 ) ( ( )))( ( 1 ) ( 2 ) ( ) ( ) )
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Ãіх: Наприклад, для поняття                                                    після ряду перетворень 
ДДНФ матимe вигляд: 

Тут кожний кон’юнктивний член містить усі три предикати P, R, S або їх 
заперечення  

Поняття (форми Ах) зводять до ДДНФ у такому порядку: 
1) у формі Ах усувають знаки імплікації, замінивши їх знаками кон’юнкції 

чи диз’юнкції за формулою  
2) опускають усі заперечення до елементарних складових предиката Ах 

(наприклад, якщо є формула                  , то її замінюють на        ˅ Rx ; 
3) розкривають усі дужки за законом (8) дистрибутивності кон’юнкції 

стосовно диз’юнкції. Наприклад, формулу Рх ˄ (Rx ˅ Sx) перетворюють на (Px ˄ 
˄ Rx) ˅ (Px ˄ Sx). В результаті цієї операції одержують диз’юнктивну нормальну 
форму (ДНФ) предиката Ах, що є диз’юнкцією елементарних кон’юнкцій; 

4) виключають із елементарних кон’юнкцій ті предикати, які входять туди 
повторно. Наприклад, якщо є одна із елементарних кон’юнкцій ДНФ у вигляді 
Px ˄ Rx ˄ Sx ˄ Px, то друге Рх виключають; 

5) якщо в деяких елементарних кон’юнкціях є одночасно предикати Аіх і Āіх, 
то ці кон’юнкції виключають; 

6) до кожної елементарної кон’юнкції, в якій не вистачає будь-якого із 
висловлювань Аіх, кон’юнктивно приєднують вираз (Аіх ˅ Āіх); 

7) розкривають дужки за законом дистрибутивності кон’юнкції стосовно 
диз’юнкції; 

8) в результаті виключають усі повторні входження елементарних кон’юнкцій. 
Проаналізуємо визначення економічного району1: “Район – це територія, 

яка за сукупністю елементів, що її насичують, відрізняється від інших територій 
і характеризується єдністю, взаємопов’язаністю, цілісністю цих елементів, 
причому ця цілісність – об’єктивна умова і закономірний результат розвитку цієї 
території”. В предикатній формі це визначення має вигляд: 

х (Ах ˄ (Вх → (Cx ˄ Dx))),

де х – територія; А – властивість відрізнятися за сукупністю елементів від 
інших територій; В – властивість цілісності (єдності, взаємопов’язаності); С – 
властивість бути об’єктивною умовою розвитку території; D – властивість бути 
закономірним результатом розвитку території. Приведення цього виразу до 
ДДНФ здійснюватиметься так (для зручності запису змінну х і знак кон’юнкції ˄ 
допустимо): 

1 Алаєв Э. Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь / 
Э. Б. Алаєв. – М., 1985. – С. 48.

( Rx) ( )(( ) (Px R ) ( ) ( )).

.

;

, (
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Вираз у рамці є ДДНФ. Він моделює поняття “економічний район”, яке 
розкладене на елементарні складові частини. ДДНФ виражає. логічний обсяг 
поняття. Якщо проаналізувати зміст кожного кон’юнктивного члена диз’юнкції, 
то можна виявити фактичний обсяг поняття. В ДДНФ економічного району 
фактичний обсяг представлений тільки п’ятим членом кон’юнкції A ˄ B ˄ C ˄ D. 

З допомогою ДДНФ можна порівнювати обсяги понять, які мають у своєму 
складі однакові елементарні предикати. Закон зворотного відношення між змістом 
і обсягом поняття дає змогу зіставляти співвідношення понять за змістом. 

Загальне правило таке: якщо множина кон’юнктuвнuх членів ДДНФ одного 
поняття є підмножиною множини кон’юнктивних членів іншого поняття, то 
логічний обсяг першого з них вужчий, а зміст ширший.

Візьмемо два визначення: “eкономіко-географічний центр – це точка, яка 
поширює на оточуючу територію або притягує з неї потоки речовини, енергії чи 
інформації”; “eкономіко-географічний фокус – це точка, яка притягує з оточуючої 
території потоки речовини, енергії чи інформації”. Формалізуємо ці поняття: 

х (Аx ˅ Вх);
хАх,

де А – притягування потоків речовини, енергії та інформації; В – поширення 
потоків речовини, енергії та інформації. 

Приведемо ці форми до ДДНФ (опустивши для зручності х та ˄): 

Отже, ДДНФ другого поняття становить частину ДДНФ першого. Логічний 
обсяг поняття “економіко-географічний фокус” вужчий, ніж логічний обсяг 
поняття “центр”. Їхній логічний зміст перебуває у зворотному відношенні. 

Діаграми Венна. Логічна структура понять графічно найкраще зображається з 
допомогою діаграм Венна. В основі їх побудови лежить ідея розкладення поняття 
як предиката на елементарні складові. 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

( )
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Діаграма Венна – це прямокутник, поділений горизонтальними і вертикаль-
ними лініями на частини. Окремі клітини, визначені певним чином, відображають 
поняття, яке вивчається. Діаграму Венна будують так: 

1) прямокутником зображають родове поняття, в якому виділяють його обсяг 
хАх; 

2) цей прямокутник вертикальними і горизонтальними лініями розбивають 
на 2п частини, де п – кількість елементарних предикатів А1, А2, ... , Аn у складному 
предикаті хАх. Для цього:

а) прямокутник ділять на дві частини, які відображають множини А1 і Ā1; 
б) кожну із одержаних частин ділять на дві частини (смуги), одна з яких 

відповідає множині А2, а друга – Ā2; 
в) таким же чином ділять наступні смуги, аж поки не відобразиться множина 

Ап і Ān. Наприклад, коли п=3, то поділений на п3=8 частин прямокутник матиме 
такий вигляд, як на рис. 3.2.

г) на основі аналітичної формули поняття шляхом штрихування клітин 
прямокутника будують логічний обсяг поняття. При цьому враховують не зміст 
ознак А1, А2, ... , Аn, а тільки логічні зв’язки між ними (кон’юнкції і диз’юнкції);

д) виявляють і позначають фактичний обсяг поняття, враховуючи при цьому 
зміст ознак А1, А2, ... , Аn. Зрозуміло, що логічний обсяг завжди більший, ніж 
фактичний.

Рис. 3.2. Зображення міжгалузевого територіального комплексу (за П. Алампієвим) 
діаграмою Венна

Побудуємо діаграму Венна поняття “міжгалузевий територіальний комплекс” 
за визначенням П. Алампієва. В аналітичній формулі цього визначення (див. вище) 
три елементарні предикати: Ах – однорідні (техніко-економічні комплекси), Sx – 
тісно пов’язані між собою, Тх – розташовані на компактній території. 

Діаграма Венна матиме 8 клітин (23=8). Фактичний і логічний обсяги поняття 
“міжгалузевий територіальний комплекс” тут збігаються. Отже, йдеться про три 
види міжгалузевого територіального комплексу (рис. 3.2):
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1) існують такі х (сукупність техніко-економічних комплексів), які є 
однорідними А, тісно взаємопов’язані S і розташовані на компактній території Т:

2) існують такі х, які є однорідними А, тісно не пов’язані   і розташовані на 
компактній території Т: 

3) існують такі х, які є неоднорідними Ā тісно між собою пов’язані S і 
розташовані на компактній території Т: 

Логічні обсяги поняття, визначені діаграмою Венна і ДДНФ, збігаються. 
Зокрема, для поняття міжгалузевого територіального комплексу ДДНФ визна-
чається так (знаки х та ˄ опускаємо): 

 

Кон’юнктивно члени цієї ДДНФ позначені цифрами 1, 2, 3 на діаграмі Венна 
(рис. 3.2). Діаграма Венна є важливим евристичним засобом. 

Ряд елементарних понять, які становлять фактичний обсяг поняття, що 
вивчається, не мають відповідних термінів. Це, зокрема, стосується усіх трьох 
понять, позначених цифрами 1, 2, 3 на діаграмі Венна (рис. 3.2). Отже, виникає 
проблема термінування понять.

Можна ставити питання не тільки про визначення фактичного і логічного 
обсягів поняття, а й про обсяг і зміст доповнення до логічного обсягу (на рис. 3.2. – 
це незаштриховані клітини). Що, наприклад, означає обсяг чи зміст поняття, 
вираженого формою х (Ax ˄ Sx ˄ Тх) (така сукупність елементарних комплексів, 
яка характеризується їх однорідністю, тісною взаємопов’язаністю при відсутності 
територіальної компактності)? Як правило, такі поняття не терміновані. 

Отже, логіко-предикатне чи теоретико-множинне моделювання поняття дає 
змогу:

– розкрити його будову: на змістовому рівні обґрунтувати статність елемен-
тарних предикатів, проаналізувати спосіб їх поєднання і встановити, чим він 
зумовлений. Цим самим дефініція поняття розгортається в теорію або уточнює її; 

– спростити визначення, довести його до більш простої й очевидної форми 
чи розкласти на похідні визначення; 

– порівняти між собою різні визначення одного і того ж поняття; дати 
формалізоване визначення понять, що є “доповненням” цього поняття. 

( )

( ) ( ) ( )

( )
( )
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Дослідження економіко-географічних класифікацій

Класифікація – один із важливих прийомів у процесі наукового пізнання. Нею 
широко користується і соціально-економічна географія. 

Класифікація – це розподіл предметів певного роду на групи (класи) відповідно 
до їхніх найсуттєвіших ознак. Отже, всякій класифікації передує виділення 
певним чином множини об’єктів (предметів) певного роду. Ця множина задається, 
як зазначалося вище, з допомогою поняття (властивості, предиката) або шляхом 
переліку самих об’єктів. Тоді у першому випадку класифікація є дедуктивною 
(здійснюється зверху вниз), а у другому – індуктивною (здійснюється знизу вверх 
і називається ще групуванням). Власне класифікація і групування економіко-
географічних об’єктів є видом систематизації. 

В основі класифікації лежить поділ понять, зокрема теоретико-множинні 
уявлення про дедуктивний поділ вихідної множини об’єктів нa підмножини – 
класи за певною ознакою. Тому в класифікації найбільш доцільно застосовувати 
апарат теорії множин. Якщо ж класифікацію розуміти як систему понять, що 
розгортаються від високого до дедалі нижчого рангу, то при вивченні конкретних 
класифікацій можна використовувати логіко-математичні уявлення (зокрема, 
теорію предикатів). 

Розрізняють різноманітні види класифікації: природна чи штучна, генетична 
чи атрибутивна, основна чи допоміжна. В усіх випадках класифікація має бути 
логічно витриманою. 

Існують такі правила класифікації: 
1) в одній і тій же класифікації необхідно застосовувати одну і ту ж основу. 

Наприклад, не можна поділяти всі райони країни на високо-, слабкорозвинені та 
індустріальні. Високо і слабкорозвинені райони розрізняють за рівнем розвитку, а 
індустріальні – за характером спеціалізації господарства; 

2) обсяг членів класифікації повинен дорівнювати обсягові множини, 
предмети якої класифікуються. В теоретико-множинній інтерпретації це звучить 
так: об’єднання усіх клaciв повинно збігатися з множиною, елементи якої 
класифікуються: К = Р1 ˅  Р2 ˅  … ˅  Рп. Якщо, наприклад, класифікуються різні види 
географічного розташування, то слід виділити природно-, економіко-, політико-, 
математико-географічне розташування, а не опускати одне чи два з них (часто 
опускають саме політико- і математико-географічне розташування); 

3) члени класифікації повинні взаємно виключати один одного. В теоретико-
множинній інтерпретації це те саме, що перетин будь-яких двох класів має бути 
порожньою множиною Р1 ˄ Р2 ˄ ... ˄ Pn=   . Згідно з цим правилом, жоден із 
класифікованих об’єктів не може одночасно перебувати у двох класах. З 
порушенням цього правила побудовані класифікації галузей територіально-
виробничого комплексу на галузі спеціалізації, головні, допоміжні, обслуговуючі 
тощо; 
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4) класифікація (виділення підкласів, підмножин) повинна бути безпе-
рервною. Отже, слід виділяти найближчі, а не більш віддалені підкласи. 
Порушенням цього правила був би поділ форм суспільної організації виробництва 
на концентрацію, комбінування, кооперування і предметну спеціалізацію 
(потрібно на спеціалізацію). 

Допоміжним прийомом на попередній стадії класифікації є дuхотомічний 
поділ обсягу поняття. Це вид класифікації, при якому обсяг поділяється на 
два суперечливі поняття А і не А. Якщо, наприклад, “транспортні вузли”, то за 
ознакою поєднання видів транспорту це поняття дихотомічно поділяється на А 
“залізнично-автомобільні” і не А “не залізнично-автомобільні” вузли. 

У теоретико-множинній інтерпретації дихотомічно класифіковану множину 
А можна розглядати як універсальну множину І, поняття А і не А як взаємодо-
повнення до І: 

Основи багатовимірного аналізу

Кожен метод багатовимірного аналізу складається з ряду етапів. Ці 
етапи об’єднуються у три блоки: передматематичний, власне математичний і 
післяматематичний. 

Перший блок охоплює етапи складання матриці даних: якісний аналіз об’єктів 
класифікації, обґрунтування ознак, які утворюють багатовимірний простір. 
Перехідним між першим і власне математичним блоком є етап початкової обробки 
матриці даних, їх нормалізації (стандартизації). 

Другий блок – це етапи аналізу нормалізованої матриці даних різноманітними, 
особливо таксономічними і факторними, методами і прийомами з метою 
класифікації, групування, регіоналізації. 

Третій блок включає етапи змістовної інтерпретації результатів, їх 
картографічне відображення.

Формування матриці даних багатовимірного аналізу

Вибір первинних об’єктів – це визначення множини об’єктів, що підлягають 
класифікації. Перша вимога при цьому така: кожен об’єкт повинен бути просторово 
локалізованим. Якщо, крім того, проводиться регіоналізація, зокрема виділення 
однорідних районів, то існує друга вимога: об’єкти повинні бути одного рівня. 

Вибір об’єктів залежить від мети, етапу і масштабу дослідження.
Вибір ознак об’єктів. Ознаки об’єктів, які класифікуються, є координатами 

багатовимірного простору. До їх вибору ставляться такі вимоги: 1) ознаки повинні 
відбивати суттєві риси (властивості) досліджуваної системи (наприклад, для 
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регіоналізації сільськогосподарського виробництва УРСР необхідно брати ознаки, 
які характеризують його всесоюзну спеціалізацію – виробництво зерна, продукції 
тваринництва тощо); 2) ознаки повинні характеризувати систему з різних боків. 
Це вимога різнобічності дослідження; 3) ознаки можуть відбивати структуру 
об’єктів (питома вага, роль і місце ознаки у структурі об’єктів); 4) ознаки можуть 
відбивати особливості часової динаміки об’єктів (темпи зростання, абсолютні 
прирости тощо); 5) ознаки можуть характеризувати умови і фактори розвитку і 
функціонування об’єктів (наприклад, при регіоналізації сільського господарства 
однією з ознак може бути кількість опадів); 6) кількість ознак не лімітується. 
Однак зі збільшенням цієї кількості приріст інформативності матриці даних 
сповільнюється: 7) значення ознак повинні мати деяке розкидання навколо 
середньої величини (при таксономізації вимога нормального розподілу значення 
ознак не обов’язкова). 

Нормалізація значень ознак об’єктів. Переважна більшість ознак об’єктів має 
різну розмірність, а значить, і різну одиницю масштабу. Так, питома вага посівів 
зернових у загальних площах посівів (одна ознака) вимірюється процентами, а 
урожайність зернових (інша ознака) – у тоннах чи цeнтнepaх.

У той же час ознаки та їх значення у процесі багатовимірного аналізу 
зіставляються. При зіставленні з метою усунення впливу розмірності значення 
ознак нормалізують (стандартизують). Для цього вводиться єдиний для усіх ознак 
масштаб. 

Найбільш поширеним способом стандартизації даних є їх нормалізація за 
середнім квадратичним відхиленням за формулою

                                                         (34)

де      – нормоване значення вихідного показника; xij – вихідний показник; 
xj – середнє арифметичне вихідних показників j-ї ознаки; σj – середнє квадратичне 
відхилення значень j-ї ознаки. 

Середнє арифметичне вихідних показників j-ї ознаки визначається за 
формулою

                                                          (35)

а середнє квадратичне відхилення σ за формулою

                                (36)

=

= 1
=1

= 1 2
=1 = 1 2

=1
1/2
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Припустимо, що значення j-ї ознаки утворює ряд (вектор): 40, 50, 35, 35. Нехай 
це буде урожайність озимої пшениці у чотирьох колгоспах району у центнерах. 
Щоб нормалізувати значення цих показників, треба за формулою (34) обчислити 
середнє з них – xj, а за формулою (35) – середнє квадратичне відхилення σj:

 

Використовуючи формулу (33), можна обчислити нормалізовані значення       :

Отже, нормалізований ряд j-ї ознаки має вигляд:

 Можливі й інші способи нормалізації даних. Після стандартизації матриці 
даних здійснюється класифікація об’єктів прийомами таксономічного чи 
факторного аналізу.

Таксономічні методи

Функції відстані у багатовимірному просторі. Таксономічні методи 
класифікації базуються на виділенні груп об’єктів, найбільш близьких у 
багатовимірному просторі. Для визначення ступеня близькості між об’єктами 
обчислюються таксономічні відстані між ними. Вихідними даними для обчислення 
таксономічних відстаней служить матриця нормованих значень показників. 

Покажемо, як обчислюються таксономічні відстані між об’єктами у 
двовимірному просторі, тобто тоді, коли кожен об’єкт характеризується двома 
показниками. Наприклад, маємо об’єкт А, що характеризується показниками 

= 40 + 50 + 35 + 354 = 40
= (40 40)2 + (50 40)2 + (35 40)2 + (35 40)24 =

= 02 + 102 + ( 5)2 + ( 5)24 = 1504 = 3,75 = ~1,94

1 = 40 401,94 = 01,94 = 0
2 = 50 401,94 = 101,94 = 5,15

3 = 35 401,94 = 51,94 = 2,58
4 = 35 401,94 = 51,94 = 2,58

1 = 0; 2 = 5,15; 3 = 2,58; 4 = 2,58. 
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x1 = 2, x2 = 4, і об’єкт В, що характеризується показниками x1 = 6, x2 = 7. 
Відобразимо ці об’єкти у прямокутній системі координат (рис. 3.3). Відстань між 
точками (об’єктами) – це відрізок АВ, що являє собою гіпотенузу прямокутного 
трикутника АВС. 

Згідно з теоремою Піфагора,

   |АВ|2 = |АС|2 + |ВС|2,                                                 (37)

що стосовно рис. 3.3. означає 

|АВ|2 = (6 – 2)2 + (7 – 4)2 = 42 + 32 = 25. 

Звідси                                  |AB| = √25 = 5.

Рис. 3.3 графічно інтерпретує таксономічну відстань у двовимірному 
просторі. Можна графічно відтворити і таксономічні відстані між парами об’єктів 
у тривимірному просторі. При кількості координат багатовимірного простору n >3 
графічна інтерпретація таксономічних відстаней неможлива. У таких випадках 
можна лише обчислювати таксономічні відстані на основі функції відстаней.

Рис. 3.3. Визначення відстані у двовимірному просторі 
між об’єктами (точками) А і В

Найголовніші функції відстаней такі: 
1) евклідова відстань d2

ik яка обчислюється за розширеною теоремою 
Піфагора,

                          (38)2 = ( )2=1
12 , = 1,2, … , ; = 1,2, … , .
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2) l1-норма

(39)

3) ln-норма

                        (40)

 
Найчастіше використовується евклідова відстань, що передбачає ортого-

нальність координат багатовимірного простору. Однак ознаки дуже часто 
взаємопов’язані, характеризуються високим ступенем кореляції. Тому існують 
математичні прийоми, за допомогою яких нормовані значення показників 
матриці даних приводяться до ортогонального виду і на цій оснoві обчислюються 
таксономічні відстані в евклідовій матриці. 

Таксономічна відстань l1-норма інакше називається “міською” метрикою. 
Наприклад, відстань між точками (об’єктами) А і В на рис. 3.3 дорівнює

|АВ| = |2 – 6|2 + |4 – 7|2 = 4 + 3 = 7.

Обчислені за тою чи іншою функцією таксономічні відстані між об’єктами у 
n-вимірному просторі представляються у вигляді квадратної симетричної матриці 
розмірністю m × m, де m – кількість об’єктів. На головній діагоналі цієї матриці 
стоять нулі. 

На основі матриці таксономічних відстаней здійснюється групування об’єктів 
за допомогою різних прийомів. Найбільш поширеними прийомами є вроцлавська 
таксономія і дерево поєднань Б. Беррі.

Вроцлавська таксономія. Вроцлавська таксономія полягає у тому, що за 
матрицею таксономічних відстаней будується граф-дерево, вершинами якого 
є об’єкти групування. Довжина ребер цього графа пропорційна найкоротшим 
відстаням між об’єктами. Сукупність вершин графа, відстані між якими менші 
від певної заданої величини, утворюють. класифікаційну групу відповідних 
об’єктів.

Розглянемо приклад. Нехай маємо матрицю даних розмірністю 10 × 5, яка 
характеризує десять об’єктів (j = 1, 2, …. , 10) .У п’ятивимірному просторі (j = 1, 
2, …, 5) (табл. 3.3, 3.4.).

За допомогою формули (33) нормалізуємо значення координат кожного 
об’єкта. У результаті одержуємо матрицю стандартизованих показників (табл. 3.5). 

2 = =1 , = 1,2, … , ; = 1,2, … , .
= =1

1 , = 1,2, … , ; = 1,2, … , .
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О
б’
єк
ти

Показники (ознаки)

1 2 3 4 5

A 20,8 51,2 48,8 57,5 1,2
B 14,0 49,6 50,4 53,0 3,0
C 61,7 64,1 35,9 74,3 0,1
D 59,4 56,7 43,3 78,2 6,6
E 43,8 53,7 46,3 86,9 5,6
F 49,9 54,6 45,4 85,0 3,8
G 47,2 52,0 48,0 38,8 3,5
H 64,2 56,0 44,0 81,3 0,5
I 57,3 52,7 47,3 84,6 1,0
J 21,1 55,5 44,5 58,6 0,1

О
б’
єк
ти

Показники (ознаки)

1 2 3 4 5

A –1,31 –0,89 0,89 –1,36 0,61
B –1,69 –1,31 1,31 –1,73 0,21
C 1,00 2,49 –2,49 0,04 –1,10
D 0,87 0,55 –0,55 0,36 1,84
E –0,01 –0,24 0,23 1,09 1,38
F 0,34 –0,00 0,00 0,93 0,57
G 0,18 –0,69 0,69 0,41 0,43
H 1,14 0,36 –0,36 0,62 –0,92
I 0,75 –0,50 0,50 0,90 –0,71
J –1,29 0,23 –0,23 –1,27 –1,10

Використовуючи формулу (37), обчислюємо таксономічні відстані між 
кожною парою об’єктів у п’ятивимірному просторі. Одержуємо квадратну 
симетричну матрицю (табл. 3.5).                 

Таблиця 3.5
Матриця таксономічних відстаней

О
б’
єк
ти

А B C D E F G H I J

A 0,00 1,14 5,52 4,22 3,54 3,30 2,56 3,63 3,10 1,67
B 1,14 0,00 6,41 4,53 3,81 3,84 2,99 4,53 3,88 2,63
C 5,52 6,41 0,00 4,04 4,82 4,06 4,83 3,07 4,34 4,14
D 4,22 4,53 4,04 0,00 1,66 1,68 2,34 2,80 2,99 4,02
E 3,54 3,81 4,82 1,66 0,00 0,96 1,34 2,76 2,26 3,72
F 3,30 3,84 4,06 1,68 0,96 0,00 1,11 1,80 1,51 3,22
G 2,56 2,99 4,83 2,34 1,34 1,11 0,00 2,24 1,38 3,01
H 3,63 4,53 3,07 2,80 2,76 1,80 2,24 0,00 1,33 3,09
I 3,10 3,88 4,34 2,99 2,26 1,51 1,38 1,33 0,00 3,18
J 1,67 2,63 4,14 4,02 3,72 3,22 3,01 3,09 3,18 0,00

Таблиця 3.3
Матриця вихідних даних

Таблиця 3.4
Матриця стандартизованих даних



МЕТОДИ І МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ786

Далі будується граф вроцлавський дендрит (рис. 3.4). Порядок його побудови 
такий. У кожному стовпчику (чи рядку) матриці таксономічних відстаней 
знаходиться найменший елемент. За допомогою множини найменших елементів 
будується граф. 

Спочатку береться мінімальна таксономічна відстань серед найменших. 
Це відстань 0,95 між об’єктами Е і F (табл. 3.5). У довільному масштабі вона 
відкладається на графі. Ця відстань не бере участі у дальшому аналізі. Тому у 
стовпчику F матриці до уваги береться уже не 0,95, а відстань 1,11 між об’єктами 
F і О. Відрізок FG на графі відкладається у тому ж масштабі, що й відрізок ЕF, і 
примикає до нього у точці F. Так проходять через усі стовпчики матриці. 

При побудові графа “вроцлавський дендрит” слід враховувати, що певний 
елемент матриці бере участь у побудові графа тільки один раз; якщо при побудові 
графа на ньому утворюється цикл, то замикаюче ребро циклу до уваги не береться. 
Замість нього відкладається ребро, яке відповідає іншій мінімальній відстані у 
даному стовпчику матриці. Наприклад, у п’ятому стовпчику матриці табл. 3.5 
мінімальна таксономічна відстань 1.34 між об’єктами G і Е. Якщо її відкласти на 
графі, то утвориться цикл із ребер GЕ, ЕF і FG. Щоб цього не сталося, вибираємо 
у п’ятому стовпчику іншу мінімальну відстань: елемент 1.66 між об’єктами D і Е. 

Рис. 3.4. Вроцлавський дендрит

Наступним етапом є поділ графа на підграфи, тобто власне групування об’єктів. 
Членування графа на підграфи здійснюється двома способами: 1) задається певна 
величина таксономічної відстані, яка є основою ділення. Якщо, наприклад, взяти 
величину 2,00, то граф на рис. 9 розіб’ється на три підграфи. Деякі з них, зокрема 
третій, включають лише по одній вершині, тобто відповідні класи представлені 
одним об’єктом; 2) поступово відкидаються ребра, починаючи з найбільшого. Тоді 
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граф ділиться при першому відкиданні ребра на два підграфи (два класи об’єктів), 
при дpугому – на три підграфи (три класи об’єктів) і т. д. Процес закінчується 
тоді, коли в окремих підграфах об’єкти будуть утворювати найбільш компактні 
групи. Існує ряд способів аналізу якості членування дендрита. 

Метод “дерева поєднань”. Цей метод описаний американським ученим 
Б. Беррі. Він полягає у своєрідній обробці і графічному відображенні матриці 
таксономічних відстаней. У даній матриці вибирається найменший елемент. У 
табл. 3.5 це елемент 0,96, що розміщений на перетині рядка Е і стовпчика F (або 
рядка F і стовпчика Е). Відстань 0,96 свідчить, що об’єкти Е і F найближче один до 
одного у багатовимірному просторі серед усіх інших об’єктів. Це означає також, 
що вони розміщені майже на однаковій відстані від інших об’єктів. Тому об’єкти 
Е і F можна замінити одним (позначимо його через М). Відстань цього третього 
похідного об’єкта до інших об’єктів дорівнює усередненій сумі відстаней об’єктів 
А і В до кожного з інших об’єктів.

Наприклад, якщо відстань від Е до С становить 4,82, а від F до С – 4,06, то 
відстань від М до С дорівнює (4,82 + 4,06) : 2 = 8,88 : 2 = 4,44. Обчислені таким 
чином відстані від М до інших об’єктів наберуть вигляду

А В С D М G Н І J

М 3,42 3,82 4,44 1,67 0,00 1,22 2,28 1,88 3,47

а матриця таксономічних відстаней з розмірності m × m перетвриться у матрицю 
розмірністю (m–1) × (m–l). 

Злиття двох об’єктів (Е і F) позначається графічно за допомогою графа – 
“дерева поєднань”. На ньому проводяться лінії від вершин Е і F до вершини М, 
яка символізує злиття об’єктів Е і F в одну групу. 

Далі у матриці таксономічних відстаней розмірністю (m–1) × (m–l) знаходиться 
новий найменший елемент: елемент 1,11 на перетині рядка G і стовпчика F. Тому 
рядки G і F (і стовпчики G і F) зливаються у новий рядок (стовпчик) шляхом 
усереднення суми значень їх елементів. Розмір матриці знову зменшується і 
становить (m–2) × (m–2). На графі відкладається нове поєднання елементів. 

Цей процес триває доти, поки матриця таксономічних відстаней не буде мати 
розмірність 2 × 2. Тут можливі такі випадки: 

1) на певному етапі об’єднуються не два вихідні об’єкти, наприклад, А і В, а 
один вихідний об’єкт і один об’єкт, одержаний у результаті злиття двох інших; 

2) на певному етапі об’єднуються два похідних об’єкти. Наприклад, на рис. 3.5 
це буде злиття похідних об’єктів, утворених відповідно з об’єктів Е, F і G та Н і І. 

Розчленування графа “дерево поєднань” на підграфи з метою визначення 
груп об’єктів може здійснюватись уже в процесі його побудови. Наприклад, 
після шостого етапу об’єднання об’єктів можна виділити чотири їх групи, а після 
сьомого – три групи (див. рис. 3.5).
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Рис. 3.5. Граф “дерево поєднань”

Оцінка якості розбиття вихідної множини об’єктів на класискладна 
математична проблема. Існує багато критеріїв якості цього розбиття. Одним з 
важливих критеріїв є мінімізація внутрігрупової та максимізація міжгрупової 
дисперсії. 

На практиці кількість класів нерідко визначається апріорно. Коли “дерево 
поєднань” уже побудовано, його зовнішній вигляд дає змогу визначити, які об’єкти 
утворюють окремі групи. 

Кожна з виділених груп об’єктів трактується як їх клас. Це означає, що об’єкти 
у певній групі є подібними, однорідними. Якщо ці об’єкти ще і суміжні на земній 
поверхні, то вони утворюють однорідні регіони. На картографічній моделі кожен 
з таких регіонів зафарбовується в один колір (або відповідно заштриховується).
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Післямова

Коротку післямову до першої книги “Суспільна географія” пишу після виходу 
книги другої. Так сталося, що при верстанні першої книги, коли процес дійшов майже 
до кінця, з комп’ютера зник увесь текст. Тому до публікації було подано спочатку 
підготовлений другий том, а перший прийшлося з труднощами відновлювати. Але 
нема такого зла, щоб не вийшло на добре. Так само тут.

З’явився додатковий час ще раз приглянутися до структури і змісту першої 
книги. Зокрема, було знято окремий розділ “Географічна освіта”. Передба чалися 
публікації з дуже важливих проблем головно середньошкільної географії (щодо 
порядку викладання географічних предметів у загальноосвітній школі, структури 
і змісту підручників, підготовки і видання шкільно-краєзнавчих атласів).

У цих умовах у книгу було введено новий розділ “Картографознавчі праці”. У 
ньому поміщено серію моїх публікацій минулих літ, які стосуються підготовки 
і видання атласів різних типів і сюжетів. Зокрема, загальноукраїнських – 
географічного та історичного (рецензії і передмови); обласних (мною підготовлено 
чотири атласи – Львівської, Івано-Франківської і Закарпатської – це шкільно-
краєзнавчі атласи областей) і окремо Львівської – із серії “Моя Батьківщина”. 
Описано методичні основи їх створення.

Окремо подано декілька статей-роздумів про підготовку і видання “Націо-
нального атласа України”. Згідно указу Президента України я був введений у склад 
його Редакційної ради. Тоді мною опублікувано декілька статей про принципи, 
структуру та зміст окремих розділів цього твору. У більшості випадків керівництво 
редколегії не врахувано моїх пропозицій. Тому “НАУ” не став справді національним, 
а вийшов типовим географічно-картографічним твором. Отже, вже зараз слід 
подумати про цілком сучасний “Національний атлас України” – як національної 
держави, а не території на поверхні земної кулі чи постсовєтської республіки.

Читачі першої книги звернуть увагу на те, що тут публікується до десяти 
параграфів, які не були оприлюднені раніше. Це пов’язано з тим, що на географічному 
факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка я вже 
декілька десятиріч (починаючи десь з 1984 р.) викладаю курс “Основні проблеми 
суспільної географії”. Це складна дисципліна, що не має до цього часу в Україні 
окремого підручника чи навчального посібника. Такий підручник (посібник) я готую 
зараз. Тому частину його параграфів поміщаю у книзі “Суспільна географія. Кн. І.”. 
Наприклад: “Простір і час у суспільній географії”, “Гносеологічні проблеми 
суспільної географії”, “Критерії істинності суспільно-географічного знання”, 
“Семіотичні проблеми суспільної географії”, “Нові методи дослідження у СГ” 
та ін. Ці “вставки” дуже поліпшили структуру та надзвичайно актуалізували 
зміст книги. Вона у певному сенсі може замінити з деяким допущенням посібник 
з курсу “Основні проблеми суспільної географії”.
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І ще одне. У першій книзі підготовлено великий розділ (четвертий) під назвою 
“Вітчизняні географи”. Здавалось би, що зміст цього розділу слід розкрити у другій 
книзі, де йдеться про Львівську суспільно-географічну школу. Однак, цей розділ 
поміщаємо у контексті формування і розвитку української модерної географії, 
яскравими представниками якої були вчені-випускники не лише Львівського 
університету, але й Києва (акад. М. М. Паламарчук, проф. В. В. Садовський), 
Кракова (проф. В. М. Кубійович), Відня (доктор філософії О. І. Степанів) та ін.

Якщо у першому томі поміщено головно мої публікації з теорії, метатеорії, 
методології і методики суспільної географії, тобто з її номотетичних проблем, 
то наступний, другий том, охоплює дескриптивні, описові проблеми України і 
географічного українознавства. Тут я зосереджую головну увагу на проблемах 
суспільно-географічної регіоналізації України, характеристиці її окремих 
регіонів, особливо західних (Карпатський, Західноукраїнський, Галицький); історії 
формування і розвитку Львівської суспільно-географічної школи. Особлива увага 
звернена на проблеми географічного краєзнавства, зокрема, львовознавства.

Іншими словами, у другому томі розкрито суспільно-географічні проблеми 
конкретних територіальних утворень, починаючи від України загалом і закінчуючи 
малою сільською громадою, якою є рідне село автора, і природно-суспільним 
об’єктом – озером Пісочним у Шацькому національному парку з його загадковими 
гідро-метеорологічними феноменами.

Все, що з погляду автора є найціннішого у його доробку, буде поміщено в 
одній з книжок проекту “Постаті українського землезнання”, який реалізується 
за його редакцією і вже у 2016 р. буде представлений п’ятнадцятим, а в 2020 р. – 
двадцятим томом.

Нарешті, наступив час подяк – аж у “Післямові”. Відомо, що добру справу 
зробити ніколи не пізно.

Я сердечно дякую передовсім моїй колезі, професорові, завідувачу кафедри 
географії України і туризму Тернопільського національного педуніверситету 
імені Володимира Гнатюка, п. Ользі Заставецькій за її згоду бути  відповідальним 
редактором двотомника моїх вибраних наукових праць. Щира подяка керівництву 
рідного Львівського національного університету імені Івана Франка – ректорові, 
професору Володимиру Мельнику, проректорові Мар'янові Лозинському, директору 
Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки докторові філософії 
Юрію Заньку. Подяка колегам моєї кафедри, які технічно підготовили книги: 
кандидатам наук Ганні Смалійчук, Ользі Мамчур, асистентам і аспірантам –  
Любові Котик, Марії Мирош, Олегу Веклину, Марії Пелех, Галині Сохоцькій, Орислав 
Тимчук. А також працівникам університетського видавництва: технічному 
редакторові Світлані Сеник і художникові Василеві Рогану. 

Професор Олег Шаблій
Львів, 1 березня 2016 р.
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РЕЗЮМЕ

У книзі представлені найважливіші праці–статті, розділи і параграфи 
монографій, підручників і навчальних посібників проф. О. І. Шаблія з 
методологічних, метатеоретичних, власне теоретичних і методичних проблем 
суспільної географії (СГ). Вони згруповані у семи великих розділах. 

Перший розділ повністю присвячений характеристиці професора О. І. Шаблія 
як ученого-географа, картографа і педагога. Виокремлено головні досягнення в 
науково-дослідній діяльності. Описано внесок у суспільну географію і картографію. 
Представлено хронологію і хорологію О. І. Шаблія протягом 80 років, особливо 
в останні 60 років його навчання і праці у Львівському університеті.

Другий розділ охоплює публікації метатеоретичного і гносеологічного 
(епістемологічного) характеру. Це проблеми об’єкта і предмета дослідження 
суспільної географії, її структури, простору і просторових відносин, семіотичні 
аспекти досліджень. Особливе місце відведено новим галузям і напрямкам 
суспільно-географічних досліджень: геоекології, геополітики, сакральній, 
медичній і рекреаційній географії, етногеографії та ін. Представлено публікації  
з геопоетики. 

У третьому розділі надруковані статті  з проблем термінології і поняттєво-
категоріальних систем у СГ. Дискутується питання про головне поняття СГ. 
Введено нове поняття геокосмоторії. Розглядаються закони і закономірності 
СГ, сучасні теорії і концепції. Зокрема, проблеми геопросторової організації 
інформаційного суспільства.

Четвертий розділ охоплює висвітлення історичних особливостей розвитку 
СГ – світової та української. Увага звернена на розвиток Львівської суспільно-
географічної школи. У п’ятому розділі висвітлено внесок у СГ окремих 
представників цієї школи: Григорія Величка, Степана Рудницького, Володимира 
Кубійовича, Максима Паламарчука, Опанаса Ващенка, Федора Заставного та ін. 

Шостий розділ презентує статті автора щодо підготовки і видання атласів 
(Національного, “Комплексного атласа України”) і карт. Сьомий – присвячений 
методам і методикам СГ. Здійснено класифікацію методів на три групи – 
філософських, загальнонаукових і конкретнонаукових. Описано новітні 
загальнонаукові методи: ментальних карт, SWOT- і контент-аналізу, штучних 
нейронних мереж.
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SUMMARY

The most important work–articles, chapters and paragraphs of prof. O. Shabliy’s 
monographs, textbooks about the methodological, metatheoretical, basical theoretical 
and methodical problems of Human Geography (HG) are presented in the book. They 
are grouped into seven major chapters.

The fi rst chapter is fully dedicated to the characterization of Professor O. Shabliy 
as a scientist-geographer and teacher. The main achievements in scientifi c-research 
activities are defi ned. Contribution to the Human Geography and Cartography is 
described. O. Shabliy’s сhronology and khorology for 80 years, especially the last 60 
years of his studies and work at Lviv University is presented here.

The second chapter covers publications of metatheoretical and gnoseological 
nature. These are the problems of object and subject of Human Geographical research, 
structure, space and spatial relationships, semiotic aspects of research. Particular 
attention is paid to new branches and directions of research of Human Geography: 
geoecology, geopolitics, sacred, medical and recreational geography, ethnogeography 
etc. The articles of geopoetics are submitted. 

Articles of the problems of terminology and conceptual-categorial systems in 
the HG are published in the third chapter. The question of the main concept of HG is 
debated. The scientist introduced a new concept of geospacethorium. The HG laws and 
regularities, its modern theories and concepts are considered, in particular the problem 
of geospatial organization of the information society.

The fourth chapter includes historical features defi ning of HG all over the world and 
in Ukraine. Attention is paid to development the Human-Geographical School of Lviv

In the fi fth chapter highlights the contribution to HG of representers of Lviv school: 
Hryhoriy Velychko, Stepan Rudnytskyi, Volodymyr Kubiyovych, Maxym Palamarchuk, 
Opanas Vashchenko, Fedir Zastavnyi etc.

The sixth chapter is presented articles of author about training and publication of 
atlases (National, “Complex Atlas of Ukraine”) and maps. Seventh chapter dedicated 
the methods and methodolodicsies of the HG. The classifi cation of methods consists 
of three groups – philosophical principles, general scientifi c methods, specifi cally 
scientifi c methods. The newest general scientifi c methods of mental maps, SWOT and 
kontent-analysis, neural networks are describe.
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