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ВСТУПНІ ЗАУВАЖЕННЯ 
 

Об’єктом дослідження для всієї системи географічних наук 
виступає ландшафтна оболонка Землі, у якій поєднано та суперечливо 
взаємодіють головні складові компоненти – природа, населення, 
господарська і духовна діяльність людини. Ландшафтна оболонка являє 
собою земну поверхню, сферу, і тому у своїх дослідженнях географи 
поєднують вивчення компонентів ландшафтної оболонки, з одного 
боку, та їх просторового розподілу в межах земної сфери – з другого. 
Географія чи не єдина серед наук, яка розробляє просторовий 
(територіальний) підхід як загальнонауковий метод, подібно 
історикам, прерогатива яких історичний метод. Регіоналізація – одна з 
головних складових цього напряму. 

Просторовий (територіальний) підхід називають 
геопросторовим або ж географічним методом. Він має 
загальнонауковий статус, але його теоретична і методична розробка – 
прерогатива географів. У вивчені ландшафтної оболонки головними є 
такі напрямки геопросторового аналізу: 1) дослідження розміщення 
окремих географічних об’єктів та компонентів ландшафтної 
оболонки; 2) дослідження просторових поєднань різних географічних 
об’єктів і компонентів у формі територіальних географічних 
комплексів (геокомплексів) і територіальних географічних систем 
(геосистем); 3) аналіз форм впорядкування ландшафтної оболонки 
методами раціонального  розміщення і використання природного 
середовища, населення та його господарської діяльності – 
планування території (геопланування). 

Особливе місце в географічних дослідженнях посідає 
регіоналістика. Географи традиційно використовують 
різномасштабну регіоналізацію для вивчення особливостей 
розміщення та просторового розподілу окремих компонентів 
ландшафтної оболонки. Регіоналізація (районування) – обов’язкова 
складова у дослідженнях природних, соціально-економічних, 
соціоприродних та природно-господарських геокомплексів і 
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геосистем. Регіоналізація виступає як головна цільова настанова 
вивчення світового господарства, геоекономіки та геополітики, 
країнознавства. 

У даному посібнику ми розглядаємо регіоналістику як головну 
складову геопросторового впорядкування ландшафтної оболонки – 
геопланування, що має на меті повне й ефективне використання 
природно-ресурсного потенціалу території, зручне і комфортне 
розселення населення, екологічно безпечне й економічно вигідне 
розміщення господарської діяльності. У такому контексті 
регіоналістика забезпечує запити сучасної парадигми географії – 
концепції раціональної територіальної організації суспільства. 

Потреба у даному посібнику зумовлена ще однією важливою 
обставиною. У травні 2001 р. указом Президента України 
затверджена концепція державної регіональної політики країни. Це 
був початок становлення в Україні регіональної економіки та 
регіональної політики, яка формується у надзвичайно складних 
політичних і соціально-економічних умовах і яка, тим не менш, 
зберігає свою актуальність (5 лютого 2015 р. прийнятий Закон 
України «Про принципи державної регіональної політики»). 

За європейськими стандартами і вимогами регіональна політика 
потребує обов’язкової регіоналізації країни, яка на даний час в 
Україні відсутня. Територіальну основу для сучасної регіональної 
політики в Україні становить її поділ на області, АР Крим та міста 
Київ і Севастополь, що не відповідає рекомендаціям ЄС. Склалася 
суперечлива ситуація, коли управлінці і науковці розуміють 
необхідність регіоналізації України і у той же час вимушені 
розробляти регіональну політику за чинним адміністративно-
територіальним поділом.  

Зауважимо, що і сам адміністративно-територіальний поділ 
гостро потребує реформування, і ця проблема вже позначена на 
офіційному рівні. 

Таким чином у посібнику проблеми регіоналістики розглянуті у 
двох аспектах. З одного боку, розгляд різних аспектів регіоналістики 
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і регіональної політики спирається на офіційну статистику, що 
звичайно подається за чинним адміністративно-територіальним 
поділом. З другого – акцентовано необхідність переходу до нової 
регіоналізації країни, відповідно до європейських стандартів (базові 
регіони – NUTS-2). Ми вважаємо, що сучасне регіонознавство 
спроможне розробити теоретико-методологічні засади  вітчизняної 
регіональної політики. 

В основу даного посібника покладені наукові розробки 
співробітників кафедр економічної та соціальної географії Одеського 
національного університету ім. І. І. Мечникова та Херсонського 
державного університету, а також кафедри державного управління та 
місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту 
державного управління НАДУ при Президентові України. Йдеться 
про наукові напрямки, пов’язані з регіонознавством і регіоналізацією 
країни, серед яких регіональна економіка і регіональна політика, 
реформування адміністративно-територіального устрою України, 
розроблення регіональної геодемографічної політики, порівняльний 
аналіз рівнів соціально-економічного розвитку регіонів і якості життя 
населення, планування територій регіонів, формування національної 
та регіональних екологічних мереж, розроблення стратегій, планів і 
програм соціально-економічного розвитку регіонів і міст, 
природоохоронна діяльність і екологічний захист населення. Всі 
зазначені напрями пройшли відповідну апробацію у формі курсів 
лекцій та навчальних модулів. В Одеському університеті у рамках 
спеціальності «географія» започаткована спеціалізація з проблем 
регіональної економіки та управління регіональним розвитком. 
Протягом 20 років проф. О. Г. Топчієв читає курс лекцій з 
регіональної економіки в Одеському регіональному інституті 
державного управління, який є важливою складовою підготовки 
магістрів державного управління, що їх випускає інститут. 

Автори вдячні фахівцеві першої категорії О. Ю. Єрастовій за 
допомогу у підготовці рукопису цієї роботи до видання. 
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Розділ І. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
СУСПІЛЬСТВА 

1.1. Територіальна організація як наскрізний принцип 
життєдіяльності населення 

Від 70-х років минулого століття концепція територіальної 
організації суспільства (ТОС) стала однією з головних парадигм 
географії, основою для розроблення переважної більшості 
компонентно-галузевих і комплексних (інтегральних) стратегій і 
програм соціально-економічного розвитку. Проблеми впорядкування 
довкілля людством беруть витоки із зародження цивілізації і 
супроводжують весь її поступ. Наприкінці ХІХ ст. для розв’язання  
таких проблем у густо заселених та інтенсивно освоєних просторах у 
складі географічної науки виникли нові конструктивні напрями – 
розроблення генеральних планів міст (генпланів) та проектних схем 
районних планувань (районних планіровок). З 1990-х років веде свій 
відлік планування територій країн і регіонів. Принагідно нагадуємо, 
що в Україні розроблена Генеральна схема планування території 
України, затверджена Законом України у 2002 році. 

Географи здавна вивчають передумови та особливості ТОС 
різних народів, країн, регіонів, вбачаючи в раціональному 
впорядкуванні природного та соціально-економічного середовища 
головну проблему своєї науки. Весь історичний досвід теорії і 
практики географії свідчить, що ТОС являє собою одну з головних 
закономірностей взаємодії суспільства і природи. Гіпотетично можна 
говорити про географічний закон територіальної організації 
суспільства: кожний соціум обов’язково  розробляє і реалізує певні 
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принципи і методи просторового впорядкування свого природного і 
соціально-економічного середовища, і таке впорядкування є 
необхідною умовою життєдіяльності на всіх рівнях етнокультурної, 
соціально-економічної та геополітичної його організації. 

Поняття територіальна організація прийшло на зміну 
традиційному розміщенню. Донедавна географію визначали як «науку 
про розміщення». З появою концепцій територіальних комплексів 
(геокомплексів) і територіальних систем (геосистем) виникла 
необхідність характеризувати не лише розміщення – просторову 
прив’язку географічних об’єктів  і явищ, але й територіальні поєднання 
різних географічних компонентів і об’єктів – геокомплексів і 
геосистем. З’явилась потреба у нових поняттях і термінах. Явище 
просторового накладання та поєднання географічних складових 
називають комплексуванням. Відповідно, географію визначають як 
науку про територіальні комплекси – природні, соціальні, 
економічні, соціоприродні, природно-економічні. Загальний напрям 
вивчення просторової прив’язки  географічних об’єктів і процесів 
(явищ) в плані їх розміщення та комплексування становить 
територіальна організація суспільства. Зазначені терміни утворюють 
відповідний понятійний трикутник (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Базові поняття територіальної організації суспільства 

ТОС являє собою складне й багатоаспектне поняття, яке для 
практичного застосування потребує відповідної структуризації та 
деталізації.  Її складовими можуть бути окремі географічні об’єкти  
та їх компонентні характеристики, територіальні поєднання  таких 
об’єктів і характеристик – геокомплекси, просторові взаємодії 

Територіальна організація 

комплексування розміщення 




