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був спрямований на дослідження просторової поведінки людей. У
другій половині ХХ ст. чимало інших дослідників займаються
виявленням законів просторового розміщення і взаємодії різних
соціальних і економічних явищ. Американський географ Г. Зіпф
виявив закон залежності величини міста від його рангу, шведський
географ Т. Хагерстранд встановив закономірності географічного
поширення інновацій, Б. Беррі – закономірності тяжіння до торгових
центрів різного типу і поведінку покупців.
Французька географічна школа пов’язана з іменами Елізе Реклю
(1830-1905 рр.) – редактора фундаментальних видань з географії,
Поль Відаль де ла Блаша (1845-1918 рр.) – засновника відомої школи
«географії людини», розробника концепції посибілізму (possible –
англ. можливий), за якою природа створює лише передумови для
людського розвитку, але не визначає його (на відміну від концепції
географічного детермінізму).
Російська школа географії пов’язана з діяльністю і роботами
Василя Татіщева (1686-1750 рр.) – автора першого російського
підручника з географії (1719 р.) та М.В. Ломоносова (1711-1765 рр.),
який очолював географічний департамент академії наук Росії.
Зокрема, М.В. Ломоносова вважають автором (щонайменше
російськомовним) терміну «економічна географія», він обґрунтував
зміст і межі нової галузі географічної науки, поставив питання про
створення економіко-географічних характеристик, де б господарство
розглядалось у тісному зв’язку з природними передумовами його
розвитку.
Третій етап розвитку географії тривав близько 100 років, від
1870-х до 1970-х рр. Його називають новим етапом, або етапом нової
географії. Для нього характерна прискорена диференціація науки та
формування системи окремих географічних дисциплін. Протягом
цього періоду відбувається масове входження географії в
університетську освіту. У цей час суспільний напрям повною мірою
виокремлюється у системі географічних наук: спочатку як
економічна, а надалі соціально-економічна і на сьогодні – суспільна
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В. Кристаллер наголошував на тому, що теоретично поза
сферою послуг не повинно існувати «порожніх» територій (ділянок).
Якщо зони обслуговування будуть мати круглу форму, то між
сусідніми колами залишаться ділянки, яким ніким не зайняті і ніким
не обслуговуються. Саме тому теорія встановлює, що зони
обслуговування всіх рівнів мають правильну шестикутну
(гексагональну) форму, яка забезпечує найбільш щільну «упаковку»
зон обслуговування без перекриття і розривів.
Зрозуміло, що ця теоретична схема розглядається для умовно
однорідної (ізотропної) території з рівномірним заселенням та
розвиненою транспортною інфраструктурою. Подібними ознаками
вже в 1930-ті рр. характеризувалася територія півдня Німеччини, на
прикладі якої В. Кристаллер «візуалізував» свої твердження. Схема
розміщення центральних місць В. Кристаллера була ідеально чіткою
та ієрархічною, хоча вона неодноразово критикувалась за те, що
такий симетричний розподіл центрів різного рівня в реальності не є
сталим – достатньо малих флуктуацій, зовнішніх впливів, щоб
з’явилися зони з високою концентрацією сервісної активності, які
швидко сприяють відтоку населення і зменшенню активності в інших
зонах.
Згодом інший вчений А. Льош спробував наблизити схему
В. Кристаллера до реальної ситуації: для цього він значно ускладнив
її і назвав «економічним ландшафтом». Він запропонував теорію
розміщення виробництва в умовах ринкової економіки, де головна
роль відводилася не зниженню витрат (сировинних чи
транспортних), а максимізації прибутку. На відміну від моделі
В. Кристаллера, Льош обгрунтовував модель ринкової рівноваги –
територіальної самоорганізації економічного життя суспільства.
Значення теорії центральних місць для географії надзвичайно високе.
Вона, за словами А. Льоша, дає змогу побачити «замаскований
порядок» у територіальній організації сфери послуг. Згодом роботи
В. Кристаллера і А. Льоша дали поштовх до формулювання нового
напряму у географії, який отримав назву просторовий біхевіоризм і
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типом організації будь-якої території. Їх конфігурація в реальному
житті залежить від конкретних географічних передумов. Аналогічна
залежність – зниження інтенсивності діяльності і активності по мірі
віддалення від центру – фокусу економічного життя території – існує
у розміщенні інших видів людської діяльності на всіх рівнях: у
падінні щільності населення від центру міста до периферії, від
головних транспортних артерій: річкових долин і транспортних
вузлів. Якщо подивитися на будь-яке сучасне місто, то щільність
міської торгівлі завжди максимальна на автобусних зупинках, біля
метро, вокзалів і зменшується вглиб житлових кварталів.
Пізніше ідеї Тюнена розвивали Вільгельм Лаундхардт і
Альфред Вебер. Вони теж шукали у просторі точки оптимального
розміщення підприємств у залежності від джерел сировини і збуту
продукції і формували свої моделі. Це було на початку ХХ ст., а в
середині століття свої теорії, але вже відштовхуючись від функцій
розміщення населених пунктів, висунули Вальтер Кристаллер і
Август Льош. Ці вчені казали про оптимальні зони обслуговування
населення і розміщення центральних міст у вигляді гексагональної
решітки (рис. 4).

ПЕРЕДМОВА
На початку ХХІ ст. Україна і країни світу швидко змінюються
відповідно до викликів сьогодення, проявів глобалізації, проблем
міжнародної і національної безпеки. Територіальна диференціація
соціально-економічного розвитку, нерівність в освоєнні простору і
природи, а також в умовах життя людей охоплює цілу низку
проблем, з якими працюють географи України та інших країн. Які
процеси лежать в основі цього і якими сучасними концепціями
описуються? Що може запропонувати географія для їх вирішення?
Як організований світ і яким чином можна оцінити окремі
компоненти геопростору? Є сподівання на те, що після опрацювання
окремих розділів даного курсу, читач зможе дати відповідь на ці
питання.
Посібник призначений для студентів-географів всіх форм
навчання. Він є одним з найважливіших складових елементів
методичного забезпечення дисципліни «Вступ до фаху» та
призначений для самостійної роботи студентів і закріплення знань за
тематичними напрямами, лекційних занять, підготовки до
практичних занять і семінарів, проведення підсумкового контролю.
Посібник складається з двох змістових частин: «Теоретичні і
методологічні основи географії. Історія становлення географічних
знань» і «Акценти досліджень, базові категорії і сучасний стан
забезпечення
вивчення
основних
теоретико-методологічного
компонентів геопростору», що містить основну інформацію, яка
дозволяє читачу збагнути особливості географії як інтегральної
науки, її теоретичний і конструктивний потенціал і основні напрями
розвитку з акентом на сучасні напрями суспільної географії.
І. В. Гукалова
Д. С. Мальчикова

Рис. 4. Шестикутна «решітка» В. Кристаллера
у формі бджолиних сот
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Частина І

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ГЕОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ
СИСТЕМИ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ
1.1. Географія як наука. Географічна картина світу і
географічне мислення – феномени сучасної системи
наукового пізнання
“Географія… – єдина, крім філософії, наука, що дає загальне
уявлення про інтегральний потенціал території, як основний ресурс
розвитку суспільства, що має різні властивості і комплексне
використання якого може забезпечити діяльність населення в усіх
його проявах. Поєднання і функціонування взаємопов'язаних
компонентів природи, об'єктів діяльності людини і самої людини
відбувається на певній території, формуючі складну «геосистему».
Л.Г. Руденко, І.О.Горленко

Інтенсивність ведення господарства в них знижується по мірі
віддалення від міста. Ясно, що конкретний склад поясів може в
реальних умовах варіюватися, але незмінним лишається принцип
чергування поясів.
Знаходження відстані, яка відділяє зони розміщення тих або
інших видів сільськогосподарської діяльності від центру збуту,
здійснюється за досить простою формулою. Нехай ми маємо
культури, доходність яких на одиницю продукції складає m1 і m2,
обсяги їх виробництва – v1 і v2. Транспортний тариф (на 1 т)
дорівнює t. Тоді r – відстань від центру, яка розмежовує посіви двох
культур, знаходиться з рівняння:

r

v1m1  v2 m2
.
t  v1  v2 

(1)

Географія – система наук, яка займається комплексним
вивченням природи, населення, господарства. З іншого боку,
географія – невід’ємна частина нашого повсякденного життя: це і
умови життєдіяльності, і якість життя на конкретних територіях, і
розміщення господарства і транспортної інфраструктури, і
геополітична ситуація, яка визначає рівень безпеки кожного з нас.
Географічний підхід дозволяє людям приймати обґрунтовані рішення
як у професійній діяльності, так і у повсякденному житті.
Коли ми кажемо «географія», то, перш за все, розуміємо під цим
словом науку, яка творчо поєднує в собі три великих наукових
напрями: фізичну (або інакше – природничу) географію, соціальноекономічну (або ширше – суспільну) географію і картографію. Кожен
з цих напрямів має свій предмет і об'єкт дослідження, свої цілі і
завдання, володіє певною методологічною базою. У сукупності вони

Одночасно Тюнен обґрунтував основні положення теорії
земельної ренти за місцеположенням. Певний продукт продається за
однією ціною незалежно від місця свого виробництва. Земельна
рента дорівнює величині економії на транспортних витратах у
господарствах, які розташовані відносно близько до центру. Вона
максимальна у першому поясі і падає по мірі віддалення від центру.
В найвіддаленішому поясі, вона теоретично дорівнює нулю.
Мінімуму транспортних витрат на доставку сільськогосподарської
продукції відповідає максимум земельної ренти.
Праця Тюнена була визнана основоположною у теорії
розміщення, вдалим прикладом використання абстрактних
математичних моделей у теорії просторової економіки. В ній було
описано один з найважливіших механізмів виробничої диференціації
сільського господарства – його залежність від транспортногеографічного положення. Дослідження Й. Тюнена, власне ідея
поясності, справили великий вплив на подальший розвиток
економіко-географічних досліджень. Спеціалізація поясів Й. Тюнена,
звичайно, давно застаріла. Сьогодні вони наповнюються новим
змістом, застосовуються і до несільськогосподарських територій, і до
невиробничої діяльності людей. Насправді-то кільця, які були
виділені Тюненом щодо сільського господарства, є найпоширенішим
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Рис.3. Модель територіальної структури
сільського господарства (за Тюненом)

забезпечують комплексне вивчення географічного середовища
життєдіяльності суспільства, тобто тієї частини планети, в якій живе і
розвивається людське суспільство.
Географія відноситься до однієї з найдавніших наук. Її
зародження відносять до часів століть ще до нашої ери. У часи
Стародавньої Еллади і Стародавнього Риму, в античному
рабовласницькому суспільстві, географія не вважалася самостійною
наукою, а розвивалась всередині філософії як її частина. Ці античні
уявлення відбиваються дотепер у тому, що в ряді університетів
зарубіжних країн географію вивчають на філософських факультетах,
а географи отримують ступінь магістра (а якщо займаються наукою
далі, то і доктора) філософії.
Період становлення географії як самостійної науки
безпосередньо пов'язаний з такими відомими іменами великих
мислителів як: Геродот, Платон, Аристотель, Ератосфен і Страбон.
Зокрема, Страбону належить 17-томна праця під назвою «Географія»,
але мабуть найбільший внесок у систематизацію географічних знань
належить Ератосфену, що проживав у ІІІ столітті до н.е. – він
першим обґрунтував і став вживати сам термін «географія», за що
його справедливо охрестили «істинним батьком» цієї науки.
З названих наукових напрямів географії на початкових етапах її
розвитку швидко оформилася фізична географія і картографія. Що
стосується економічної (а також соціальної, політичної) географії, які
пізніше стали складовими частинами суспільної географії, то вони як
науки сформувалися значно пізніше: їх становлення безпосередньо
було пов’язане з розвитком капіталістичних виробничих відносин. Як
і будь-яка інша наука, спочатку економічна (потім – суспільна)
географія отримала «право на життя» тоді, коли в ній виникла
потреба з боку людського суспільства, яке, в свої часи, переживало
період становлення світового господарства і потребувало
«просторового» осмислення.
Чому географія – самостійна дисципліна? Будь-яка наука має
право називатися самостійною наукою, якщо вона має власні,
відмінні від інших наук, предмет дослідження, закони та методи.

1 – зона «вільного» приміського господарства, де виробляється
нетранспортабельна продукція рослинництва і тваринництва (овочі,
картопля, молоко). Тут значні капіталовкладення на одиницю площі, в землю
вноситься багато добрив, інтенсивно використовується кожний клаптик
землі під культури, що забезпечують вищий прибуток. Цей пояс має значну
аналогію з сучасним приміським сільським господарством;
2 – пояс лісового господарства, що постачає на центральний ринок і
господарствам першого поясу паливо, будівельний ліс, вугілля тощо. Цей
пояс має деяку аналогію з лісопарковими поясами великих міст;
3, 4, 5 – різні галузі рослинництва і тваринництва, але у кожному поясі
із застосуванням принципово різних технологій. Й. Тюнен довів, що
зниження виробництва з віддаленням від міста закономірне і показує, як
встановлюються межі поширення ресурсомісткіших технологій;
6 – екстенсивного тваринництва (скотарства і вівчарства), що постачає
на ринок масло, м'ясо, вовну тощо. Тварин випасають на природних
пасовищах, взимку годують сіном та соломою. Землеробство розвивається
лише для власних потреб.
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Перше питання, яке виникає при знайомстві з будь-якою
наукою, це питання про те, що вона вивчає (які її об’єкт і предмет?),
в який спосіб видобуває знання про досліджуваний об’єкт (за
допомогою якого методу?), які завдання вирішує. Визначити, чим
займається дана наука – це вказати межі області дійсності, які
досліджуються нею на відміну від інших наук. Іншими словами,
вказати на те, що відрізняє одну науку від іншої.
Науки відрізняються, насамперед, за об’єктом вивчення. При
цьому в історичному плані казати про будь-яку систематику наук до
ХІХ ст. немає сенсу. Перші класифікації наук з’явилися у роботах
Ф.Енгельса і були пов’язані з ієрархією форм руху матерії, рівнів її
організації. Ці науки про елементарні частини, атоми, молекули,
живу і неживу матерію, про суспільство були названі
фундаментальними. Поруч з ними існують й інші, які вивчають
реальні комбінації різних форм матерії в просторі Всесвіту – планети,
оболонки, їх окремі частини. До числа таких наук відноситься і
географія, об’єкти якої знаходяться в межах приповерхневого шару
Землі – географічної оболонки (комплексної оболонки від земної
кори до нижчих частин стратосфери).
Можливі випадки, коли один і той самий об’єкт аналізується
різними науками, але при цьому кожна з них має свою точку зору на
нього. Тоді кажуть про відмінності у предметі вивчення. Чим
складніше об’єкт, тим більше число наук знаходить у ньому свій
предмет.
Важливість просторової складової в географії підкреслював ще
Іммануїл Кант, відомий більше як великий філософ, і менше – як
географ. Справа у тім, що за своєю основною «спеціальністю» І. Кант
протягом 40 років викладав фізичну географію в університеті м.
Кенігсберга (Східна Пруссія). Для обґрунтування існування географії
як самостійної дисципліни і визначення її місця в системі наук він, в
свої часи, запропонував дуже зрозумілу класифікацію (рис.1), з
виділенням трьох блоків наук: сутнісних, часових і просторових.

Розглянемо, як приклад, теорію сільськогосподарського
штандорту Й. Тюнена. В 1826 р. вийшла його книга «Ізольована
держава в її відношенні до сільського господарства і національної
економіки». Тюнен зображує ізольовану від решти світу державу, в
межах якої є центральне місто, яке є єдиним місцем збуту
сільськогосподарської
продукції
і
джерелом
забезпечення
промисловими товарами. Ціна кожного продукту, який виробляється
в будь-якій точці простору цієї держави відрізняється від його ціни в
місті на величину транспортних витрат, які є прямо пропорційними
обсягу вантажів і дальності перевезень.
Тюнен поставив питання: які форми прийме, за встановлених
передумов, сільське господарство і який вплив на його розміщення
буде здійснювати відстань від міста? Він знайшов відповідь на
питання методом співставних транспортних витрат на перевезення
продукції від місця виробництва до ринку, в результаті чого виявив
зони, найбільш сприятливі (з точки зору витрат) для розміщення в їх
межах тих або інших видів сільськогосподарського виробництва.
Вчений довів, що в рамках припущень, оптимальною схемою буде
система концентричних кілець (поясів) різного діаметру, які
поділяють зони розміщення різних видів сільськогосподарської
діяльності. Чим вище врожайність (продуктивність), і чим більша
вага чи обсяг продукції, тим ближче до міста (центру) повинне
розміщуватися виробництво. Провіз такої продукції на далекі
відстані нерентабельний – «весь обсяг продукції буде з’їдений або
конями, або людьми». В той же час, чим дорожчим є той чи інший
продукт на одиницю ваги, тим далі від міста доцільне його
розміщення. На периферії будуть розташовуватися ті культури,
провіз яких набагато дешевший їх вартості.
Тюнен
виділив
6
поясів
(кілець)
розміщення
сільськогосподарського виробництва, базуючись на умовах ведення
господарства на своїй фермі в Мекленбурзі (рис. 3).
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термін «землеопис», а також Карла Ріттера (1779-1859 рр.) – автора
19-томної роботи «Землезнавство у його відношенні до природи та
людини або загальна порівняльна географія», завідувач першої
університетської кафедри географії (Берлін, 1820 р.), засновник
Німецького географічного товариства (1828 р.).
З Карлом Ріттером пов’язане посилене проникнення у науку
ідей географічного детермінізму – вчення про визначальний вплив
географічного (природного) середовища на долю людства і окремих
націй. Ця концепція так або інакше була в основі висновків давніх
філософів і представників різних наук, але в її «надмірному» втіленні
згодом почали бачити і загрозу, бо згодом її стали покладати в
основу обґрунтувань домінування одних націй над іншими. Крім
того, К.Ріттер доклав немало зусиль для того, щоб зробити географію
антропоцентричною наукою, і у кожній частині світу він бачив своє
особливе призначення.
Послідовниками Гумбольдта і Ріттера були Фрідріх Ратцель
(1844-1904 рр.) – засновник політичної географії та Альфред Геттнер
– автор фундаментальної праці: «Географія: її сутність, історія та
методи», засновник першого «Географічного часопису». Ще однією
особливістю періоду стає поява у німецькій географії школи
штандорту – теорій оптимального розміщення центрів виробництва
та обслуговування. Її представниками були Йоганн Тюнен, а пізніше,
вже у ХХ ст., Альфред Вебер, Вальтер Кристаллер, Август Льош та
ін.).
Штандортні
теорії
ставили
за
мету
визначення
найвигіднішого місцеположення окремих підприємств з точки зору
найменших витрат на виробництво і одержання найбільших
прибутків. І хоча, в більшості, їх авторами були не географи (Йоганн
Тюнен – економіст, Альфред Вебер – економіст і соціолог, тільки
Вальтер Кристаллер був географом), це були суто економікогеографічні теорії, які просто, хоча і дещо ідеально, показували
закономірності оптимального розміщення того чи іншого явища у
просторі.

В свою чергу, саму географію Кант розділив на фізичну,
комерційну (економічну), географію моралі (культурну географію) і
політичну географію. Таким чином, у ХІХ ст. вже були сформовані
основні напрямки географічної науки, що існують (і доповнюються
новими підрозділами) сьогодні.

Усі географічні науки, що досліджують як закони природи, так і
закони розміщення господарства і населення, об’єднує вивчення
розміщення як результату просторової організації «всього сущого на
Землі» (за визначенням відомого географа радянських часів
М.М. Баранського). Кожна з них пов’язана безпосередньо з іншими
сутнісними науками. Геоморфологія – з геологією, біогеографія з
біологією, економічна географія – з економікою. Але геоморфологію
від геології, біогеографію від біології, економічну географію від
економіки відрізняє предмет дослідження цих наук. Географічні
науки займаються розміщенням і його законами, а сутнісні науки –
біологія, геологія, економіка – законами функціонування самих
об'єктів: живих клітин і організмів, будовою мінералів і земної
поверхні, економічними системами – продуктивними силами і
виробничими відносинами. Законами ж географії є, насамперед,
закони розміщення, просторового взаємозв’язку між явищами.
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Окрім представленого поділу наук, можливі і класифікації, які
ґрунтуються на зовсім інших принципах. Одна з них суттєва для
методології географічних наук. Легко переконатися у тому, що
науки, які вивчають основні форми руху матерії абстрагуються від
того, в яких комбінаціях існують носії матерії в реальності.
Наприклад, для біологів клітина – це структурна-функціональна
одиниця живих організмів, і не має особливого значення в якому
конкретному лісі виросла та рослина, біолог виводить певні
закономірності її розвитку безвідносно до цього. Такі науки, які
розглядають дійсність з точки зору загальних речей і виражаються за
допомогою природних законів мають назву номотетичних (від
nomos — грец. порядок, закон). Як правило, такі науки, класичними
прикладами яких є фізика, біологія, йдуть методом індукції – від
описів і систематизації окремих індивідуальних фактів, властивостей
– до формулювання об’єктивних загальних законів. Водночас,
науковому дослідженню підлягають і реально існуючі в природі
комбінації об’єктів, спільності носіїв різних форм руху матерії, що
організовані в системи, і які відрізняються, крім іншого, положенням
у просторі. Деякі з цих комбінацій можуть повторюватися
багатократно, і в такому випадку загальні закони їх розвитку також
вивчають номотетичні науки. Але є й такі об’єкти, які є важливими з
точки зору їх індивідуальних властивостей, подібні об’єкти вивчають
науки, які мають назву ідеографічні (образні). Вони описують
одиничне в його емпіричній неповторності. Ідеалом ідеографічної
науки є історія або етнографія, які описують історичні факти або
спосіб життя конкретного народу в їх специфіці. Головною цінністю
тут є не пояснення явища, а його визнання і розуміння.
До яких же наук відноситься географія – до номотетичних чи
ідеографічних? Питання неоднозначне, як неоднозначна і сама
географія. Окремі її розділи відносяться до номотетичних наук (адже
багато просторових явищ повторюються), а окремі – до
ідеографічних (коли розглядаються певні унікальні особливості),
зокрема країнознавство.

польський астроном Микола Коперник (1473-1543 рр.) обґрунтував
геліоцентричну систему Всесвіту, яку дещо пізніше підтвердив
італієць Галілео Галілей (1564 – 1642 рр.). Завершився даний етап
вже згаданою нами роботою Бернгардта Вареніуса («Всезагальна
географія»), яка стала першим справжнім посібником з географії у
багатьох країнах. З часів Великих географічних відкриттів
починають розроблятися повноцінні географічні карти, атласи,
глобуси. Імена Герарда Меркатора, який розробив кілька базових
проекцій для карт світу, Абрахама Ортелія, який започаткував
географічні атласи (1570 р.) в якості систематизованого зібрання
карт, Мартина Бехайма, який виготовив перший глобус (1490 р.), що
зберігся до наших днів, відомі багатьом.
Другий етап становлення географії пов’язаний з першими
спробами диференціації єдиної науки на галузеві напрями (точка
відліку – та ж сама класична робота Вареніуса «Всезагальна
географія», 1650 р.) та інтенсивною розробкою теорії та методології
географічної науки, особливо в європейських країнах (О. Гумбольдт
та К. Ріттер). У цей час в світі розпочиналась перша промислова
революція, а географи вже мали такий запас емпіричних знань, який
дав їм змогу перейти від землеопису до землезнавства і розроблення
законів і теорій географічної науки. Цей етап тривав з середини XVII
ст. до останньої чверті ХІХ ст. За головною парадигмою – це етап
землезнавства, етап переходу від описової географії до географії
теоретичної. Саме в цей період з’являються перші університетські
кафедри географії, формуються національні географічні школи. До
речі, перші географічні національні школи сформувалися у Франції і
Німеччині у XVIII-XIX ст. Пізніше почали формуватися англійська,
російська, польська та інші географічні школи.
Німецька географічна школа була пов’язана з іменами двох
вчених-класиків географії – Олександра фон Гумбольдта (1769-1859
рр.), який був не тільки відомим мандрівником, але і визнаним
теоретиком географії, він обгрунтував широтну зональність і висотну
поясність, розробив методику обчислення ізотерм та ізобар, увів
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