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Тема 1.1 
 

ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ ЯК НАУКА 

Генезис політико-географічної думки. Роль географічного детермінізму в 
розвитку політико-географічного знання. Ф.Ратцель – засновник політичної 
географії як системної науки. Основні ідеї німецької, англійської, французької та 
американської політичної географії, її найвизначніші представники. Розвиток 
української політико-географічної думки. Роль українських географів початку 
ХХ ст. (С.Рудницького, С.Томашівського, В.Ґериновича, В.Кубійовича та інших) у 
розвитку окремих положень політичної географії. Відродження політико-
географічних досліджень в Україні у 80-90-х роках ХХ ст.   

Поняття політичної географії. Територіально-політична система як 
об’єкт вивчення політичної географії. Предмет дослідження політичної 
географії. Основні завдання. Методи політико-географічних досліджень. 
Місце політичної географії в системі наук. Співвідношення сфер дослідження 
політичної географії, геополітики та політології. Відмінність їх підходів до 
вивчення держави як головного об’єкта дослідження. Зв’язок політичної 
географії  з іншими науками.  

 
 

 
 

  

«Географія – найбільш фундаментальний фактор 
у зовнішній політиці держав, тому що він 
найбільш постійний. Міністри приходять і відходять, 
вмирають диктатори, а гірські хребти залишаються там же.» 

Н. Спайкмен. 
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Становлення і розвиток політичної географії. Політична 
географія, про «вибух ідей» в якій заговорили наприкінці ХХ ст., є 
відносно молодою наукою, хоча і політика як сфера людської 
діяльності та її територіальні прояви, і багато інших проблем, які нині 
є предметом дослідження політичної географії, входили в сферу 
інтересів учених з Античних часів. Сучасна політична географія не 
з’явилась на порожньому місці. Базою для формування нинішніх 
політико-географічних ідей стали політичні погляди мислителів усіх 
попередніх періодів. Важко уявити повноцінне політико-географічне 
дослідження без використання надбань представників географії та 
інших наук, які розробляли питання держави та її території, влади та 
гегемонії, суверенітету, громадянства, політичних режимів, ідеології, 
міжнародних відносин тощо. 

Перші соціально-політичні погляди мали релігійно-міфологічний 
характер, зважаючи на визначальну роль у житті людини 
навколишнього середовища, і лише в ХІ-VІІІ ст. до н.е. відбувається 
перехід до відносно раціонального погляду на світ загалом, та 
політичну сферу зокрема.  

І нині привертають увагу фахівців патріархальна концепція 
побудови держави Конфуція, анархічні погляди Лао-Цзи, ідеї 
виборності правителя та соціальної рівності людей Мо-Цзи, аналіз 
політики Демокріта, класифікація форм правління Сократа та 
Аристотеля, концепція «ідеальної держави» Платона, погляди на 
громадянство Аристотеля, основи міжнародного права Марка Тулія 
Цицерона, підходи до визначення суверенітету держави Ж.Бодена 
тощо. Неможливо уявити політичну думку без оригінальних поглядів 
М.Лютера, Ж.Кальвіна, Н.Мак’явеллі, Т.Мора, Ґ.Ґроція, Т.Ґоббса, 
Дж.Локка, Ж.-Ж.Руссо, Т.Пейна, І.Канта, Й.Фіхте, Г.Гегеля тощо та їх 
інтерпретації в сучасних умовах.  

Важливу роль у становленні політичної географії відіграв 
географічний детермінізм. Ідея географічного детермінізму ніби 
відображає історію поступового «ущільнення» Землі: від теорії «п’яти 
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температурних зон» Парменіда; через твердження Ж.Ройтмана, що 
наш політичний світ поширюється лише на простори доступні людині 
(недоступних місць на планеті практично не залишилось, що і є 
однією з найважливіших проблем загострення політичних проблем 
сучасного світу та підвищення уваги до політичних дисциплін); до 
сучасних глобальних геополітичних концепцій С.Гантінґтона, 
С.Коена, Ж.Атталі, З.Бжезінського тощо.  

З часів давньокитайських, єгипетських, грецьких, перських 
вчених обґрунтовувався визначальний вплив природи (клімат, річкова 
мережа, орографія тощо) на розвиток людських цивілізацій. Зокрема 
Ш.-Л.Монтеськє у своїй праці «Про дух законів» безпосередньо 
вказує на необхідність того, щоб закони та суспільний лад країни 
співпадали з умовами фізичного середовища [10]. Навіть більш 
сучасні вчені – І.Кант, Г.Гегель, К.Ріттер, Л.Мечников, Р.Челлен та 
інші – доводили, що природа безпосередньо впливає на стереотипи 
мислення людей, їх поведінку, мораль та будь-які інші аспекти 
людського життя.  

Початки політичної географії як окремої дисципліни можна 
прослідкувати у працях В.Петі «Політична анатомія Ірландії» (1672) 
та «Економічна арифметика», де піднімались питання державної 
території. Однак, термін «політична географія» з’явився лише у XVIII 
ст.: серед перших його вживають француз А.Р.Ж.Тюрґо (1750), німець 
І.Кант, поляк К.Вирвіч (1768). «За І.Кантом, політична географія – це 
дисципліна, що вивчає відносини між окремими політичними 
особами (одиницями) та їх фізико-географічним тлом (середовищем)» 
[16, с.20]. 

Якісний перелом ідей географічного детермінізму розпочався з 
Ф.Ратцеля, який вважав, що простір (розмір) держави є найбільш 
важливим політико-географічним фактором. Саме Ф.Ратцель на 
основі аналізу праць філософів, учених і політичних мислителів, які 
задовго до нього звернули увагу на вплив географічних факторів на 
політичні процеси і події, першим перетворив політичну географію в 
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системну наукову дисципліну (праця «Politische Geographie oder die 
Geographie der Staaten, des Verkehrs und des Kriege» (1897)). Цей 
скачок був зумовлений не лише переходом кількості розрізненого 
знання в його інтегральну якість, а й глибокими і суттєвими змінами в 
самому об’єктивному світі, який переходив на межі ХІХ та ХХ сторіч 
із стану розрізненості окремих своїх частин і регіонів до єдиного, 
взаємопов’язаного і взаємозалежного світу в масштабах всієї планети.  

Ф.Ратцель з переважно географічного, який має до того ж в 
основному описовий характер, аспекту впливу оточуючого 
середовища на життєдіяльність держав і народів, в т.ч. і на її 
політичну сторону, змістив акцент на політичний і, навіть, політико-
стратегічний аспект ролі і впливу географічного фактору. І перш за все 
ролі простору. Цим самим він дуже зблизив політичну географію та 
геополітику.  

Не випадково, що політична географія з’являється і динамічно 
розвивається на зламі ХІХ та ХХ ст. – періоді великих політичних 
змін та територіальних перерозподілів. До засновників та 
сподвижників зарубіжної політичної географії ХІХ-ХХ ст. також 
належать П.В.де ля Бланш, І.Боумен, Г.Ваґнер, А.Геттнер, А.Зіґфрід, 
А.Меген, Л.Мечников, Г.Маккіндер, В.Сємьонов-Тянь-Шанскій,  
М.Оґарьов, Р.Челлен тощо. 

Періодизація розвитку політичної географії у світі дещо відмінна 
у різних авторів [5, 16, 18]. Переважно ці відміни зводяться до 
визначення меж окремих етапів розвитку та їх назв. З позицій історії 
зародження та розвитку політичної географії як науки загалом 
обґрунтованим є погляд О.Шаблія, який говорить про три періоди 
розвитку: протонауковий, квазінауковий та науковий [18]. Однак, 
якщо брати до уваги періодизацію розвитку політичної географії вже 
як самостійної науки (за О.Шаблієм – науковий період), то найкраще, 
на нашу думку, з цим впорався В.Колосов. У залежності від панування 
тієї чи іншої наукової парадигми та обґрунтування тих чи інших 
політико-географічних ідей, він виділяє чотири етапи розвитку 
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політичної географії: 1897-1914 рр., 1915-1949 рр., 1950-1973/75 рр., з 
1973/75 по теперішній час [5, с.245-249]. Важливу роль в періодизації 
відіграють світові суспільні процеси та історичні події, на основі яких 
автор і зазначає точні дати етапів. Саме це, на нашу думку, є найбільш 
дискусійним моментом періодизації В.Колосова. 

Проаналізувавши численні праці з історії політичної географії, 
пропонуємо власне бачення періодизації її розвитку в дусі 
постмодернізму, який наголошує на тому, що не існує чітких меж між 
окремими періодами, як, власне, і між явищами та процесами [див. 
табл.1.1.1].  

Таблиця 1.1.1 
Етапи розвитку політичної географії у світі 

Етап 
Основні представники

(за алфавітом) 
Основні політико‐географічні парадигми, 

концепції, теорії, ідеї та напрямки 
Станов‐
лення:  
кінець  
ХІХ ст. – 10‐і 
роки  
ХХ ст. 
 

П.В.де ля Бланш, 
М.Данилевський, А.Зіґфрід, 
Г.Маккіндер, А.Меген, 
Л.Мечников (швейцарський 
географ українського 
походження) Ф.Науман, 
Н.Оґарьов, Ф.Ратцель, 
В.Сємьонов‐Тянь‐Шанскій,  
Р.Челлен 

Географічний детермінізм. 
Дуалістична парадигма.  
«Екологічний  підхід».  Історико‐географіч‐
ний підхід.  
Біологічна концепція держави. 
Концепції  «життєвого  простору»  (Lebens‐
raum)  держави  та  «світової  держави» 
(Weltmacht).  
Концепція «Серединної Європи». 
Теорія Гартленду.  Теорія посибілізму. 

Приклад‐
ний: кінець 
10‐х – 
кінець 40‐х 
рр. ХХ ст. 
 

Ж.Ансель, І.Боумен, 
А.Гаусгофер, К.Гаусгофер, 
А.Геттнер, П.Джемс, 
Г.Маккіндер, П.Савицький, 
Г.Сетон‐Вотсон, 
Н.Спайкмен, Р.Платт, 
П.Рорбах, Д.Уїтслі,  

Сильна  заідеологізованість  політико‐геог‐
рафічних  праць.  Націонал‐більшовизм 
(фашизм). 
Концепція «Гартленд‐Римленд». 
Теорія  формування  націй  в  дусі  приморді‐
алізму. Теорія прав народу. 
Теорія «природних» кордонів. 
Політична  географія  сприймається  як  «по‐
літична хорологія» і прикладна дисципліна. 
Близькість  політичної  географії  та  ге‐
ополітики. 

Стагнація: 
кінець 40‐х 
– початок  
80‐х рр.  
ХХ ст.  

Ж.Атталі, І.Вітвер, 
О.Вітковський, Ф.Ґоґель, 
Р.Ґорбацевіч, Ж.Ґоттманн 
(французький географ 
українського походження), 
К.Ґрей, С.Джонс, 

Позитивізм  (у  т.ч.  період  «кількісної  рево‐
люції»), лібералізм.  
Цивілізаційна  парадигма.  Просторова  па‐
радигма. Регіональна парадигма. 
Гуманістична географія. 
Концепції життєвого  (освоєного)  простору, 
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Етап 
Основні представники

(за алфавітом)
Основні політико‐географічні парадигми, 

концепції, теорії, ідеї та напрямки
Р.Джонстон, Д.Істон, 
Н.Калєдін, Дж.Кеннан, 
Г.Кіссінджер, С.Коен, 
Р.Коллінз, І.Лакост, 
І.Маєрґойз, Д.Майнінґ, 
А.Мухін, Р.М’юір, Т.Парсонс, 
Н.Паунд, Дж.Прескотт, 
Б.Рассет, Л.Розенталь, 
С.Роккан, Л.Смірняґін, 
П.Тейлор, А.Тойнбі, М.Фуко, 
Ф.Фукуяма,  Р.Хартшорн, 
В.Яґья 

політичного ландшафту. 
Теорії  «єдиного  поля»,  політичної  (терито‐
ріально‐політичної) системи, біхевіоризму. 
Ідеї  функціоналізму,  іконографії,  самоіден‐
тифікації. 
Застосування  структурно‐функціонального 
аналізу,  «екологічного  підходу»,  матема‐
тико‐статистичних методів. 
Політична  географія  –  академічна  дисцип‐
ліна 

Сучасний: 
початок 
80‐х рр. ХХ 
ст. – тепе‐
рішній час 
 

Ф.Барт, З.Бжезінський, 
К.‐А.Бослєр, І.Валлерстайн, 
С.Гантінґтон, Е.Геллнер, 
К.Ґеллахер, Е.Ґідденс, 
М.Ґілмартін, М.Ґласснер, 
К.Т.Далмен,  Дж.Еґнью, 
Д.Елазар, Н.Калєдін, 
В.Колосов, К.Кокс, 
С.Лавров, Дж.О’Локлін, 
А.Макфейл, Н.Міронєнко, 
Р.Норріс, С.Оток, Б.Саквол, 
Р.Сакк, Д.Слейтер, 
П.Тейлор, А.Трейвіш, 
Д.Харві, Л.Харінґ, 
Е.Хобсбаум, П.Ширлоу 

Геосистемна парадигма.  
Світосистемна парадигма.  
Територіальна  організація  суспільства. 
Постмодернізм. 
Контекстуальний,  глобалізаційний,  пост‐
модерністський підходи. 
Концепції  територіальності,  (географічного) 
місця,  держави  (структуралістська), 
політичного  (політико‐географічного)  про‐
стору, мультикультуралізму,  територіально‐
політичної організації суспільства.  
Теорії  «світових  систем»,  конструювання 
простору,  етнічної  та  політичної  (націона‐
льної) ідентичності. 
Політико‐географічне  дослідження  конф‐
ліктів,  регіоналізму,  тероризму,  гендеру 
тощо.  
Принцип  єдності  державоцентричного  та 
глобального контекстів. 
Політична  географія  –  багатогранна  і  між‐
дисциплінарна  наука  з  конструктивною 
спрямованістю.  «Нова»  політична  геогра‐
фія.

Примітки: - шрифтом виділені представники інших наук, теорії та ідеї яких 
відіграли важливу роль у розвитку політичної географії; 

- в таблицю включені і представники російської політичної географії, хоча В.Колосов 
в історії розвитку російської політичної географії виділяє три етапи: зародження (кінець 
ХІХ ст. – середина 70-х рр. ХХ ст.), накопичення фактичного матеріалу (середина 70-х – 
80-ті рр. ХХ ст.) та сучасний [5].   

 




