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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Україна є поліетнічною 

країною, де кожен етнос має свої особливості формування культури, 

розселення, господарювання, що фіксуються в культурній спадщині, у 

формуванні самобутнього етнокультурного життєвого простору. В 

Україні одним із проявів культурного різноманіття є феномен 

втраченого східно-європейського єврейства, яскраво представленого 

«штетлами» - містечками, що виникали у Східній Європі з XV – XVI ст. 

як осередки концентрації єврейського населення і формували 

специфічний життєвий простір євреїв, відображений у планувальній 

структурі, особливостях занять і повсякденної культури, основаної на 

догматах юдаїзму. В країнах, на території яких знаходилися штетли, 

насамперед у Польщі та Литві, об’єкти єврейської спадщини включені 

до списків національної спадщини, популяризуються та 

використовуються в туризмі.  В Україні відлунням самобутньої 

культури євреїв є містечка (малі міста з чисельністю населення від 10 

до 20 тис. осіб – за Б.Хорєвим), що знаходилися в смузі осілості 

Російської імперії, які на сьогодні в цьому аспекті ще недостатньо 

досліджені, зокрема, суспільною географією.  

Малі міста історично і по сьогодні виступають організаційними 

центрами сільського розселення, господарювання, соціокультурного 

розвитку та забезпечення соціально-побутових потреб населення 

прилеглих територій. Однак економічна і військово-політична криза 

негативно позначились в першу чергу саме на соціально-економічній 

ситуації малих міст, що мають ряд економічних, соціально - 

демографічних і екологічних проблем, зокрема деградація 

промисловості, несприятлива демографічна ситуація,  пов’язана із 

значним відтоком населення, особливо економічно активного, що 

призводить до зменшення народжуваності, позначається процесами 

старіння та депопуляції і потребує розвитку служб соціального захисту, 

медичного обслуговування і сфери побуту.   

Одним із чинників, що може пригальмувати процеси занепаду 

малих міст, особливо в зоні впливу столиці, вбачається туризм. На 

теренах України зародився один із найпотужніших релігійних 

ортодоксальних рухів  юдаїзму – хасидизм, що сьогодні забезпечує 

Україні позитивне сальдо туристичного балансу з Ізраїлем та значні 

туристичні іноземні потоки з розвинених країн світу. Понад дві третини 

цих в’їзних потоків проходить через Київ та територією Столичного 

суспільно-географічного району (СГР), тому розвиток  тут у малих 

містах та містечках, які були штетлами, мають збережену або 

меморіальну латентну єврейську спадщину, туристичної пропозиції 

може стати додатковим чинником стабілізації соціально - економічної 

ситуації як в містечках, так і в регіоні в цілому. Саме цим обумовлений 
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вибір території дослідження. Розвиток туризму на базі єврейської 

меморіальної спадщини може пригальмувати процеси деградації 

поселень, міграції, частково вирішити питання створення 

інфраструктури та  нових робочих місць.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. 

Дисертаційне дослідження пов’язане із тематикою науково-дослідних 

робіт, які виконувалися на географічному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема науково-

дослідної роботи «Просторові трансформації в Україні: моделі 

модернізації та планування міських територій» (№ державної реєстрації 

0116U002636, довідка № 050 / 653-30 від 19.11.2018р.). Роль автора  

полягає у розкритті  рекреаційно-туристичного потенціалу малих 

містечок Столичного СГР, зокрема відображення етнокультурного 

спадку єврейського етносу для стабілізації їх соціально - економічного 

розвитку. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи 

полягає в актуалізації культурної спадщини єврейського етносу малих 

містечок Столичного СГР задля стабілізації соціально-економічної 

ситуації шляхом розвитку туризму. Досягнення поставленої мети 

передбачає вирішення наступних завдань: 

 розкрити сутність етнокультурного потенціалу (ЕКП) як наукової 

категорії та виявити форми його територіальної організації; 

 розробити методику суспільно - географічного дослідження ЕКП; 

 проаналізувати процеси формування ЕКП єврейського етносу в межах 

Столичного СГР; 

 розкрити  сучасне використання ЕКП єврейського етносу в межах 

Столичного СГР; 

 дослідити та узагальнити напрямки використання ЕКП єврейського 

етносу в східно - європейських країнах, сучасні території яких 

становили смугу осілості Російської імперії (насамперед Польща, 

Литва);  

 розробити пропозиції використання ЕКП єврейського етносу малих 

містечок Столичного СГР України в туризмі. 

Об’єктом дослідження є етнокультурний потенціал єврейства 

малих містечок Столичного суспільно-географічного району (за 

М.Пістуном), а предметом – особливості його формування та форми 

просторової організації.  

Методи дослідження. Виконання роботи спирається на принципи 

історизму, системності, територіальності, мультикультуралізму, 

практичності та перспективності. У процесі дослідження були 

використані  загальнонаукові (індуктивно - дедуктивний, синтез та 

критичний аналіз, систематизацію, типізацію) та конкретно наукові 
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методи (історико-географічного та порівняльно-географічного аналізу, 

соціологічні методи збору та аналізу інформації, статистичний, 

картографічний, польових досліджень). При розробці геоінформаційної 

бази єврейських етнокультурних ресурсів малих містечок Столичного 

СГР застосовувалося програмне забезпечення ArcGis (10.1.). 

Теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження 

становлять праці українських і зарубіжних вчених в галузі суспільної 

географії (М.Баранський, М.Воловик, М.Дністрянський, 

Н.Дністрянська, А.Доценко, С. Іщук, Г.Лаппо, Я.Олійник, М.Пістун, 

О.Топчієв,  Б.Хорєв, О.Шаблій), географії людини (Дж.Роуз, Б.Хуквей),  

географії культури (К.Зауер, Д.Консгров, Х.Лорімер, О.Любіцева, 

І.Ровенчак), економіки (О.Лавренко, С.Панікарова, О. Ултургашова), 

культурології, історії та юдаїки (Дж. Веідлінгер, Т.Возняк, В.Димшиць, 

С.Коссов, О.Львов, А.Марковський, Й.Петровський - Штерн, 

А.Подольський, Л.Фінберг, Б.Пінчук,  А.Соколова). 

Наукова новизна одержаних результатів. У результаті 

дисертаційного дослідження вперше: 

 розроблено методику суспільно-географічного дослідження 

етнокультурного потенціалу (ЕКП) єврейського етносу, в межах якої 

запропоновано і апробовано на прикладі малих містечок Столичного 

СГР України показники інтегральної оцінки рівня розвитку малих 

міст та інтегральної оцінки ЕКП єврейського етносу;  

 виділені елементи територіальної структури територіальної 

етнокультурної системи (ТЕКС) регіонального та локального рівнів та 

проведено їх типізацію;  

 проаналізовано та надано оцінку сучасній геокультурній ситуації у 

малих містечках Столичному СГР щодо стану традиційної єврейської 

культури та використання  ЕКП єврейського етносу; 

 розроблено пропозиції щодо використання ЕКП єврейського етносу 

для активізації розвитку туризму на основі узагальнення зарубіжного 

досвіду використання штетлів в туризмі; 

          удосконалено: 

 поняттєво - термінологічний апарат географії туризму, зокрема 

класифікацію туристичних ресурсів; 

 періодизацію формування ЕКП малих містечок Столичного СГР; 

 геоінформаційну базу єврейських етнокультурних ресурсів малих 

містечок Столичного СГР; 

          набули подальшого розвитку: 

 розробка наукової категорії «етнокультурний потенціал», зокрема 

обґрунтування функцій, структури, напрямків та результатів реалізації 

ЕКП; 
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 розробка суспільно - географічної категорії «малі містечка» з позиції 

географії культури та етногеографії; 

 обґрунтованння штетлу як основної форми етнокультурної організації 

життєвого простору єврейського етносу; 

 аналіз етнокультурних ресурсів єврейства у малих містечках 

Столичного СГР. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні 

результати і положення дисертаційного дослідження використовуються 

Українським центром вивчення iсторiї Голокосту для здійснення 

проекту «Захистимо памʼять» (у співпраці з Міністерством освіти і 

науки України та Міністерством закордонних справ Німеччини) 

(довідка від 23.11.2018р.), Асоціацією «Українсько - Ізраїльська 

Торгова палата» для здійснення проектів  з відновлення єврейської 

спадщини містечок Столичного СГР (довідка від 23.11.2018р.), 

Міжнародним єврейським студентським культурним центром «Гілель» 

для організації туристичних маршрутів містечками Столичного СГР 

України (довідка від 10.09.2018р.). Теоретичні положення, методика і 

отримані результати використовуються в навчальному процесі в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на 

кафедрі країнознавства та туризму при викладенні дисциплін 

«Організація екскурсійних послуг», «Основи туризмознавства», 

«Туристичне країнознавство» (довідка № 050/ 657-30 від 19.11.2018р.).       

 Особистий внесок дисертанта. Представлена дисертаційна 

робота є  одноосібним дослідженням, в якому представлені особисті 

розробки автора. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, 

були використані тільки ті ідеї  та розробки, що є результатом 

індивідуальних досліджень автора. 

Апробація результатів дослідження. Результати теоретичних 

досліджень та практичних розробок дисертаційної роботи апробовані 

на наступних конференціях: ХIV Міжнародній науковій 

міждисциплінарній конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Шевченківська весна» (Київ, 2016), XII, XIII  Всеукраїнських 

науково-практичних конференціях студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Молоді науковці – географічній науці» (Київ, 2016, 

2017), International conference «Sustainable Tourism for Development» 

(Zhovka, 2017),  Міжнародній  науково - практичній конференції  

«Регіон – 2017:  стратегія оптимального розвитку» (Харків, 2017),  

Міжнародній науково - практичній конференції-фестивалі (Київ, 2017), 

Міжнародній науково-практичній конференції: «Туризм та курорти: 

досвід Ізраїлю для України» (Київ, 2018).  

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 

14 наукових праць загальним обсягом 7,4 д.а. ( у т.ч. 6,1 д.а. авторські), 

з яких 7 статей у фахових виданнях з географічних наук загальним 
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обсягом 5,4 д.а. (всі - одноосібні), зокрема: 5 статей – у виданнях 

України, 2 – в іноземних виданнях; 7  тез доповідей та матеріалів 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (198 

найменувань) і додатків (23 додатки на 70 сторінках). Загальний обсяг 

роботи становить 257 сторінок друкованого тексту, з них основну 

частину викладено на 149 сторінках. Робота містить 28 таблиць, 

ілюстрована 38 рисунками. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретико-методологічні положення 

суспільно-географічного дослідження етнокультурного потенціалу» 

на основі критичного аналізу вітчизняних і зарубіжних джерел 

уточнено поняття «етнокультурний потенціал» (ЕКП), введено поняття 

«територіальна етнокультурна система» (ТЕКС) як форма 

територіальної організації ЕКП, розкрито сутність її структурних 

компонентів: функціонально-компонентної, територіальної, 

управлінсько-організаційної структури, визначено елементи 

територіальної структури ТЕКС регіонального та локального рівня.  

ЕКП визначається як сукупність матеріальних і нематеріальних 

об’єктів  і засобів традиційної культури, сформованих на певній 

території в процесі  етнокультурогенезу, які  можуть бути використані 

для задоволення потреб людей і підвищення конкурентоспроможності 

регіону. Структурними складовими ЕКП є: історико-культурний, 

інноваційно-комерційний, соціально-економічний, духовно-

культурний, національно-культурний, виробничо-технологічний, 

організаційно-управлінський, біосоціальний, інвестиційний та 

меценатський, соціально-культурний, освітньо - науковий потенціали. 

Локалізація складових ЕКП та їх сполучення формують ТЕКС – 

сукупність взаємопов’язаних наскрізними зв’язками компонентів 

матеріальної та нематеріальної культури, представників етносу та  

інституцій, що взаємодіють у геокультурному просторі, формуючи 

структуру ТЕКС на всіх ієрархічних рівнях (від глобального до 

локального). Функціонально-компонентна структура ТЕКС 

представлена сукупністю взаємопов’язаних і взаємодіючих суб’єктів 

етнокультурної діяльності (закладів, підприємств, установ, організацій, 

товариств, клубних формувань, окремих митців). Територіальна 

структура ТЕКС представлена  співвідношенням і взаємним 

розміщення суб’єктів етнокультурної діяльності, які функціонують на 

певній території і повʼязані геопросторовими звʼязками 

(етносоціокультурними, організаційно - управлінськими, виробничо -
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технологічними, соціально - інфраструктурними, інформаційними та 

ін., що носять постійний, періодичний чи епізодичний характер),  

створюючи сприятливі умови для задоволення  етнокультурних потреб 

представників етносу (рис.1.). 

 За кількісними та якісними (стан, рівень атрактивності) 

параметрами виділені наступні елементи територіальної структури 

ТЕКС регіонального рівня: 1) потенційний  етнокультурний пункт– 

поселення (місцевість), в якому розташований окремий не збережений 

(латентний) або напівзруйнований етнокультурний об’єкт, що не  має  

зв’язків із наявними туристичними ресурсами; 2) етнокультурний  

пункт – поселення (місцевість), в якому наявний окремий  збережений 

або відновлений етнокультурний об’єкт, що  має слабкі епізодичні або 

періодичні зв’язки із туристичними ресурсами. За інтенсивністю 

зв’язків ці пункти можна ранжувати на пункти І-го рангу (високої 

інтенсивності етнокультурної діяльності) та ІІ-го рангу (помірної 

інтенсивності); 3) етнокультурний центр – поселення з кількома 

збереженими або відновленими етнокультурними об’єктами, наявними 

туристичними ресурсами та туристичною інфраструктурою, 

пов’язаними тісними періодичними та повсякденними зв’язками. 4) 

етнокультурні «кущі» – територіальні утворення, сформовані 

взаємодією етнокультурних центрів  з етнокультурними пунктами; 5) 

етнокультурний вузол –  сукупність етнокультурних центрів, що  тісно 

взаємодіють на компактній території. 

Історико-географічний аналіз заселення євреями Центрально-

Східної Європи та  Російської імперії, що включає нинішню територію 

України, дозволив виділити «штетли» в якості базових територіальних 

елементів ЕКП єврейського народу, де єврейська культурна  

самобутність (мовна, релігійна, побутова, виробнича) виражена в 

найбільш концентрованому вигляді. 

Узагальнення культурологічних, соціологічних, етногеографічних 

підходів до визначення сутності штетла  дозволяє запропонувати таке 

його трактування: «штетл» – це мале місто (містечко), що 

сформувалося в смузі осілості Російської імперії, в основу 

життєдіяльності якого покладені принципи єврейської общини 

(соціокультурного просторового утворення на основі мовно-релігійної 

та виробничо-побутової єдності), де євреї, що займались переважно 

дрібною торгово-ремісничою діяльністю, становили більшість 

населення, утримували основні заклади (синагога, ритуальна купальня, 

цвинтар, школи), громадські обʼєднання  і де наслідки домінування 

єврейського способу життя закріплювались в культурній спадщині, в 

особливостях планувальної структури поселення. 
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Рис.1. Структура та внутрішня організація територіальної етнокультурної системи  
                        

                    Умовні позначення: 

Частота зв’язків
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Методика суспільно - географічного дослідження ЕКП 

єврейського етносу в межах ТЕКС регіонального рівня побудована на 

основі узагальнення загальнонаукових підходів та спеціальних методів 

кількісного та якісного аналізу (рис.2).  

 

Рис.2. Алгоритм суспільно - географічного дослідження ЕКП 

єврейського етносу Столичного СГР України 
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Якісний аналіз базується на методах історико-географічного та 

порівняльно-географічного підходів, кількісний – на методах 

соціологічного, геокультурного аналізу, виражених в бальних оцінках. 

Методика дослідження включає: теоретичний, оціночний та 

конструктивний етапи. Теоретичний етап стосується визначення 

теоретико - методологічних положення суспільно - географічного 

дослідження ЕКП. Оціночний етап передбачає вибір підходів та 

методів дослідження ЕКП єврейського етносу Столичного СГР 

України. Конструктивний етап включає дослідження ставлення 

мешканців міста до відновлення об’єктів єврейської спадщини для 

розвитку туризму, надання пропозицій щодо використання ЕКП 

єврейського етносу Столичного СГР у туризмі. 

У другому  розділі «Аналіз формування та використання ЕКП 

єврейського етносу у Столичному СГР України» проаналізовано 

особливості та виділено основні етапи формування системи розселення 

євреїв в межах Столичного СГР, традиційної культури євреїв в 

містечках  району та проведено їх  типізацію за  показниками 

інтегральної оцінки рівня соціально - економічного розвитку і розвитку 

ЕКП. 

За адміністративним поділом 1897р. міські поселення сучасного 

Столичного СГР входили до складу Волинської, Київської, Полтавської 

та Чернігівської губерній. Можна виділити кілька етапів появи 

єврейських громад у міських поселеннях Столичного СГР України 

(табл.1).    Дані щодо утворення єврейських громад в деяких сучасних 

селищах міського типу (смт) відсутні через незначний розмір поселень 

(Лосинівка, Холми, Дігтяр та ін.). Найбільша кількість єврейських 

громад була сформована у XIII – ХІХ ст. В багатьох поселеннях зняття 

заборони на поселення євреїв буди відмінені лише в кін. ХІХ ст. В 

поселеннях, що  зʼявилися  в ХХст., потужні єврейські громади так і не 

були сформовані. 

Історико-географічний аналіз культурної спадщини єврейства  ми 

пропонуємо  розглянути в межах кількох етапів: давній (1897 – 1914 

рр.), модерний (1914 – 1941 рр.), новий (1941 – 1991 рр.), сучасний 

(1991р.– сьогодення). Вибір часових зрізів ґрунтується на вичерпних 

статистичних даних.  Для давнього етапу характерна найбільша 

кількість функціонуючих синагог, мікв, поява захоронень хасидських 

праведників та охелів. Після цього етапу високий відсоток євреїв  від 

загальної кількості мешканців містечок знижується. Особливість 

модерного етапу полягає у  різкому зменшенні кількості релігійних 

закладів, традиційних закладів освіти та діючих кладовищ. 

Характерною  є  активна діяльність численних єврейських організацій 

та поширення меценатства. Новий етап історії  повʼязаний із занепадом 

поселень, значним зниженням відсотку євреїв  від загальної кількості 
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мешканців містечок та появою великої кількості масових єврейських 

поховань. Сучасний етап дослідження повʼязаний із здобуттям 

Україною незалежності. Серед містечок Столичного СГР найбільша 

кількість євреїв проживала в Овручі, Богуславі, Сновську, Новгород - 

Сіверському та Сквирі. В решті малих містечок їх  кількість нижча або 

відсутня взагалі, а відсоток євреїв від загальної кількості мешканців не 

перевищує 1%. 

Таблиця 1. 

Етапи появи єврейських громад в міських поселеннях Столичного СГР 

України 

Етапи появи 
єврейських громад 

Міські поселення 

XIII –XVII ст. Бердичів, Коростишів, Миропіль, Народичі, Овруч (Житомирська 

обл.); Березань, Біла Церква, Богуслав,Бориспіль,Боярка,Вишгород, 
Обухів, Переяслів-Хмельницький,Чорнобиль (Київська обл.); 

Березна, Борзна,  Козелець, Новгород - Сіверський,  Носівка, 

Прилуки, Сосниця, Чернігів (Чернігівська обл.). 

XVIIІ – ХІХ ст. Андрушівка, Баранівка, Баришівка, Ємільчене Житомир, 
Коростень, Любар, Малин,Новоград- Волинський, Олевськ, 

Радомишль, Ружин, Чоповичі,  Чуднів  (Житомирська обл.); 

Бородянка, Бровари, Васильків, Володарка, Гостомель, Гребінки, 
Димер, Кагарлик, Макарів, Ржищів, Сквира, Тараща, Тетіїв, Узин, 

Українка, Фастів, Яготин (Київська обл.); Бахмач, Городня, Ічня, 

Короп, Мена, Ніжин, Остер, Понорниця,  Сновськ (Чернігівська 

обл.). 

ХХ ст.   Буча,Вишневе,  Ірпінь,   Миронівка,Прип'ять, Славутич (Київська 

обл.);  Батурин,Бобровиця, Варва,  Гончарівське, Десна, Дігтярі, 

Добрянка, Дружба, Замглай,  Корюківка, Куликівка, Ладан, 
Линовиця, Лосинівка, Любеч, Макошине, Мала Дівиця, Михайло - 

Коцюбинське, Олишівка, Парафіївка, Радуль,  Ріпки, Семенівка, 

Седнів, Срібне, Талалаївка, Холми (Чернігівська обл.). 

 

Нині в містечках не задовольняються духовні та освітньо -

наукові потреби, не відбувається відродження єврейських традицій і 

звичаїв, підтримка національно-культурних інтересів. Це пов’язано із  

відсутністю діючих синагог (за виключенням Сквири), середньої, вищої 

та іншої освіти з етнокультурним ухилом, етнокультурною  науково -  

дослідної діяльністю єврейських соціокультурних закладів та 

нерегулярним проведенням і організацією свят, фестивалів, інших 

заходів в більшості населених пунктів. Не дивлячись на велику 

кількість видатних осіб, життя яких було пов’язане із містечками, 

увічнено памʼять лише Шолом - Алейхема (у 1990 - х рр. встановлений 

памʼятник та меморіальна табличка видатному письменнику у 

Богуславі). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D0%86%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B9_(%D1%81%D0%BC%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B5
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Показники інтегрального балу ЕКП єврейського етносу містечок 

поділено за рівнем, що відповідає формі територіальної організації: 

пункти І-го рангу (високої інтенсивності етнокультурної діяльності) – 

Сквира, Богуслав; пункти ІІ-го рангу (помірної інтенсивності) – 

Новгород - Сіверський, Тараща, Радомишль;  потенційні  етнокультурні 

пункти (слабкої інтенсивності) – Баранівка, Корюківка, Мена, Ічня, 

Овруч, Олевськ, Бахмач, Борзна, Кагарлик, Городня, Сновськ. У решті 

містечок ЕКП повністю або майже відсутній (рис.3).  

 

 
Рис.3.Територіальна структура малих міст Столичного СГР 

(за інтегральним балом ЕКП єврейського етносу) 
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В більшості малих містечок  Столичного СГР серед єврейського 

етносу спостерігається асиміляція,  не задовольняються духовні та 

освітньо - наукові потреби, не відбувається відродження єврейських 

традицій і звичаїв, підтримка національно-культурних інтересів.  

Нині ЕКП єврейського етносу досліджуваних містечок майже не 

використовується. Частково використовуються  захоронення 

хасидських праведників в Таращі, Сквирі, Радомишлі, Овручі та 

Олевську, які відвідують паломники. Тільки у Сквирі існують синагога, 

мікви, готель та їдальня із дотриманням законів кашруту. Єдиним 

прикладом аматорської творчості є вокально - інструментальний 

колектив «Хайдерін» в Богуславі. Найчастіше містечка відвідують 

самостійно або з індивідуальними екскурсіями туристи з США, Ізраїлю 

та Німеччини. З офіційних пропозицій туроператорів лише Сквиру 

інколи включають до туристичних маршрутів. 

У третьому розділі «Напрямки використання ЕКП малих 

містечок Столичного СГР» розглянуто стан використання 

зазначеного потенціалу в містечках Столичного СГР, проведено 

опитування (анкетування в м. Богуслав) для виявлення ставлення 

мешканців до відновлення об’єктів єврейської спадщини з метою 

розвитку туризму, виділено напрямки використання ЕКП єврейського 

етносу в країнах, території яких в кін. XVIII ст. входили до смуги 

осілості, визначено  перспективні шляхи використання ЕКП 

єврейського етносу досліджуваних містечок, розроблені екскурсійні 

маршрути об’єктами єврейської спадщини в досліджуваних містечках 

та геоінформаційну базу етнокультурних ресурсів єврейського етносу 

малих містечок Столичного СГР. 

Задля виявлення ставлення мешканців до відновлення об’єктів 

єврейської спадщини з метою розвитку туризму нами було проведено 

опитування в м. Богуслав (рис.4.).  

 

 
Рис.4. Результати опитування (анкетування) щодо ставлення  

мешканців м. Богуслав до ідеї відновлення об’єктів єврейської 

спадщини з метою розвитку туризму 
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Результати анкетування продемонстрували, що більшість 

опитаних (94%) знають про єврейську спадщину свого міста та близько 

77% з них позитивно ставляться до відновлення обʼєктів єврейської 

спадщини з метою розвитку туризму у місті.  

Основними проблемами використання ЕКП є: недостатня 

підтримка розвитку туризму в малих містечках на державному, 

регіональному та місцевому рівні; складна економічна та соціально-

демографічна ситуація в містечках; незадовільний стан більшості 

об’єктів єврейської спадщини, їх використання не за прямим 

призначенням, що ускладнює залучення до туризму. 

Вивчення та узагальнення досвіду країн, на території яких 

розміщувалися штетли (Молдови, Литви, Латвії, Білорусі, Росії та 

Польщі) дозволило виділити освітньо - науковий, просвітницько -

комемораційний, комерційний та туристичний напрямки використання 

ЕКП єврейського етносу. Найбільше увагу феномену штетлу 

приділяють в Польщі та Литві. Найпоширенішими видами туризму із 

використанням ЕКП єврейського етносу є: культурно - пізнавальний, 

етнічний, релігійний, музейний та подієвий (фестивальний) 

Перспективними напрямками використання ЕКП єврейського 

етносу малих містечок  Столичного СГР є:  освітньо - науковий та 

просвітницько - комемораційний, комерційний та туристичний. 

Основну увагу слід приділити пунктам І-го  та ІІ-го рангів, де 

представники єврейської громади містечка, місцеві органи влади, 

науково - дослідні та навчальні заклади, підприємства і організації та 

приватні особи  можуть долучитися до відновлення етнокультурної 

спадщини та використання латентних  меморіальних ресурсів в 

екскурсійно-туристичній діяльності.   

Для всіх пунктів важливим є: проведення моніторингу обʼєктів 

єврейської спадщини, їх внесення до Держреєстру; створення та 

реалізація проектів і державних та  регіональних програм розвитку 

туризму єврейською спадщиною з урахуванням державно - приватного 

партнерства; створення веб - сайтів із популяризації єврейської 

спадщини; встановлення меморіальних дошок, пам’ятників та 

пам’ятних знаків, меморіалів видатним єврейським жителям та жертвам 

Голокосту; створення  музеїв або музейних експозицій, туристичних 

маршрутів єврейською спадщиною та співпраця із туристичними 

компаніями; розвиток туристичної інфраструктури, зокрема із етнічною 

складовою, та етноекономіки  (пункти І-го, ІІ-го рангів); організація 

тематичних фестивалів, підтримка аматорської творчості,  позашкільної 

освіти (пункти І-го рангу). 

Запропоновано основні теми екскурсій: 1) поширення хасидизму– 

екскурсія «Шляхами хасидських праведників», 2) життя в єврейському 

містечку – «Богуслав – втрачена «Красилівка», 3) Голокосту «Важкий 
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пісок»: історія втрачених життів». Для останнього були розроблені 

паспорти об’єктів та технологічна карта. Створено геоінформаційну 

базу етнокультурних ресурсів єврейського етносу малих містечок 

Столичного СГР за допомогою програмного забезпечення ArcGis версії 

10.1(http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=d25d926d

d7b042b9b38f85dda6aa8423). 

 

ВИСНОВКИ 

1. Сукупність матеріальних і нематеріальних об’єктів  і засобів 

традиційної культури, сформованих на певній території в процесі  

етнокультурогенезу, які  можуть бути використані для задоволення 

потреб людей і підвищення конкурентоспроможності регіону 

визначається як етнокультурний потенціал (ЕКП). Структурними 

компонентами ЕКП є: історико - культурний, соціально - економічний, 

духовно - культурний, виробничо - технологічний, організаційно -

управлінський, біосоціальний, інвестиційний та меценатський, 

соціально - культурний, інноваційно - комерційний, освітньо - 

науковий, національно - культурний. 

2. Методика суспільно-географічного дослідження ЕКП включає 

ряд послідовних етапів: осмислення теми роботи та обґрунтування  її 

актуальності,  висування робочої гіпотези, вибір об’єкта, предмета, 

території дослідження; розгляд теоретико-методологічних засад 

формування ЕКП як наукової категорії; дослідження розселення 

єврейського етносу в Європі та Україні з виділенням форм 

територіальної організації;   оцінки сучасної традиційної єврейської 

культури в містечках Столичного СГР; дослідження зарубіжного 

(європейського) досвіду з використання ЕКП єврейства містечок; 

дослідження ставлення мешканців міста до відновлення об’єктів 

єврейської спадщини з метою розвитку туризму; надання пропозицій 

щодо використання ЕКП єврейського етносу Столичного СГР України 

у  туризмі. 

3. Історико-географічний аналіз культурної спадщини єврейства  в 

містечках досліджуваного району до часів незалежності України ми 

пропонуємо  розглянути в межах декількох етапів: давній (1897 – 

1914рр.), модерний (1914 – 1941 рр.), новий (1941 – 1991 рр.), сучасний 

(1991р.– сьогодення). На нашу думку, штетл – це невелике містечко у 

Східній Європі, що знаходилися на території, що з кін. XVIIIст. 

становила смугу осілості  Російській імперії. Більшість населення 

становили євреї, які    підтримували основну мережу установ, що мають 

важливе значення для єврейського суспільного життя (синагогу, 

ритуальну купальню, цвинтар, школи, та  громадські обʼєднання), та 

мали постійні відносини із  місцевим населенням. Географічна 

локалізація штетлів пов’язана із політико - культурними (розпад Речі 
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Посполитої, численні обмеження з боку Російської Імперії, зокрема 

встановлення Смуги осілості),  соціально - економічними (розроблена 

система оренди в Речі Посполітій, торгово - економічні звʼязки із 

селами, транспортні шляхи), природно - географічними (планувальна 

структура поселень) факторами. 

Встановлено, що за даними «Першого перепису населення 

Російської імперії 1897р.». Інколи в середніх і великих  містах (штотах) 

чисельність єврейського населення становила більше 20 тис. осіб, і 

відсоток від загальної кількості мешканців  перевищував 50% 

(Житомир, Бердичів, Біла Церква). Водночас вищий відсоток 

єврейського населення найчастіше спостерігався у малих містечках 

(штетлах) – понад 90 % у Тетіїві, Баранівці. Найбільша кількість 

єврейського населення мешкала в Сквирі, Радомишлі, Богуславі – 

понад 7 тис. осіб. На давній та модерний  етапи припадає найбільший 

відсоток євреїв від загальної кількості  населення містечок,  найбільша 

кількість релігійних та освітніх закладів, національно-культурних, 

політичних, економічних та громадських єврейських організацій.                                                                               

4. Рівень розвитку ЕКП єврейського етносу визначений за 

показником інтегрального балу, який було покладено в основу 

ранжування елементів територіальної структури:  пункти І-го рангу 

(високої інтенсивності етнокультурної діяльності) – Сквира, Богуслав; 

пункти ІІ-го рангу (помірної інтенсивності етнокультурної діяльності) – 

Новгород - Сіверський, Тараща, Радомишль;  потенційні  етнокультурні 

пункти (слабкої інтенсивності етнокультурної діяльності) – Баранівка, 

Овруч, Олевськ, Кагарлик, Бахмач, Борзна, Городня, Ічня, Корюківка, 

Мена, Сновськ. В решті містечок ЕКП єврейського етносу повністю або 

майже відсутній. Нині ЕКП єврейського етносу в досліджуваних 

містечках майже не використовується. До основних проблем його 

використання належать: недостатня підтримка розвитку туризму 

єврейською спадщиною  в малих містах на державному, регіональному 

та місцевому рівні; питання реституції єврейської спадщини; складна 

економічна та соціально-демографічна ситуація в малих містечках; 

незадовільний стан більшості об’єктів єврейської історико-культурної  

спадщини та їх використання не за прямим призначенням; часткове 

залучення об’єктів єврейської етнокультурної спадщини до туризму; 

відсутність едукативних програм використання ЕКП для малого та 

середнього бізнесу в малих містечках. 

5. Вивчення та узагальнення досвіду країн, на території яких 

перебували штетли (Молдови, Литви, Латвії, Білорусі, Росії та Польщі) 

дозволило виділити освітньо - науковий та просвітницько -

комемораційний, комерційний та туристичний напрямки використання 

ЕКП єврейського етносу. Найбільше зазначений ресурс 

використовується в Польщі та Литві. Найпоширенішими видами 
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туризму із використанням ЕКП єврейського етносу малих містечок є: 

культурно - пізнавальний, етнічний (зокрема, ностальгічний та 

етнографічний), релігійний, музейний, подієвий (фестивальний).  

6. В залежності від  форми територіальної організації  містечка 

можуть мати різні шляхи використання зазначеного потенціалу, де 

основну увагу слід приділити пунктам І-го  та ІІ-го рангів. 

Перспективними напрямками використання ЕКП малих містечок СГР 

України є  освітньо - науковий та просвітницько - комемораційний, 

комерційний та туристичний. Основними учасниками реалізації ЕКП 

єврейського етносу досліджуваних  містечок можуть виступити 

представники єврейської громади містечка, місцеві органи влади, 

науково-дослідні та навчальні заклади, різноманітні підприємства і 

організації та приватні особи. Важливим кроком щодо використання 

ЕКП єврейського етносу досліджуваних містечок для цілей туризму є 

розробка відповідних туристичних маршрутів. Основними темами 

екскурсій може бути: поширення хасидизму – «Шляхами хасидських 

праведників», життя в єврейському містечку – «Богуслав – втрачена 

«Красилівка», Голокост «Важкий пісок»: історія втрачених життів». 

Створена геоінформаційна база етнокультурних ресурсів єврейського 

етносу малих містечок Столичного СГР за допомогою програмного 

забезпечення ArcGis,  відображає детальну інформацію про збережені  

та латентні об’єкти єврейської спадщини.  

 

 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Михалюк М.М. Сучасні напрями дослідження західної географії 

культури// Географія та туризм: Наук. зб. / ред кол.: Любіцева О.О. 

(гол. ред.) та ін. – К.: Альфа - ПІК, 2016. – Вип.37. – С.216 – 226. 

2. Михалюк М.М. Сутність і структура етнокультурного потенціалу 

регіону // Географія та туризм: Наук. зб. / ред кол.:Любіцева О.О. (гол. 

ред.) та ін. – К.: Альфа - ПІК, 2017. – Вип.39. – С.121– 130.   

3. Михалюк М.М. Суспільно-географічне дослідження єврейського 

етнокультурного потенціалу (на прикладі малих містечок Столичного 

СГР України) // Географія та туризм: Наук. зб. / ред кол.: Любіцева О.О. 

(гол. ред.) та ін. – К.: Альфа - ПІК, 2018. – Вип.42. – С.113 – 123. 

4. Михалюк М.М. Формування єврейських громад у малих 

містечках Столичного суспільно -  географічного району України: 

історико - географічний аспект // Вісник Одеського національного 

університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – Одеса: ОНУ 

імені І. І. Мечникова, 2018.–Т.23, вип.1(32). – С.119 – 131.   



17 
 

 
 

5. Mykhaliuk M.  Jewish memorial heritage of small cities in the Capital 

socio - geographical region of Ukraine //  Ekonomichna ta Sotsialna 

Geografiya. – Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2018. –  

Vol. 79. – P.42 – 48. 

 

Статті в періодичних виданнях  інших держав: 

 

6. Liubitstseva О,.MykhailenkoТ, Kochetkova І., Mykhaliuk М.Tourism 

as a Factor in the Sustainable Development of Small towns // Studia 

periegetica. – Poznan:  The WSB University in Poznan Press, 2017. – 

2(18).– P.51 – 63.  (Особистий внесок: визначені шляхи розвитку 

сталого туризму в малих містечках  України завдяки впровадженню 

концепції «Розумного міста»). 

7. Михалюк М.М. Использование этнокультурного потенциала 

еврейского этноса малых городов Украины // Могилевский меридиан 

(Магілёўскі мерыдыян). –2018. – №1– 2 (41– 42). – С.65 – 71.   

 

Матеріали та тези наукових доповідей: 

 

8. Михалюк М.М.Напрями використання місць єврейських 

захоронень в туризмі у розвинутих країнах Європи // Шевченківська 

весна. Географія:Збірник наукових праць ХIV міжнародної наукової 

міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів, та молодих 

вчених (Київ, 6 – 8 квітня, 2016 р.). – К.: Прінт Сервіс, 2016. – Вип. 

ХIV.– С.183 – 186.        

9.   Михалюк М.М.Процес цифрування об’єктів культури в межах 

«більш ніж репрезентативного»  напряму географії культури //  Молоді 

науковці – географічній науці: Збірник наукових праць XII 

всеукраїнської науково– практичної конференції студентів, аспірантів 

та молодих вчених (Київ, 15 – 16 листопада 2016р.). – К.: Прінт Сервіс, 

2016. – Вип. XII. – С.75 – 78.     

10.   Liubitstseva О., MykhailenkoТ., Kochetkova І., Mykhaliuk М. 

Tourism as a Factor in the Sustainable Development of Small towns // 

Sustainable Tourism for Development: Proceedings of International 

conference (Zhovka, Lviv region, March 19 – 22, 2017). – Lviv: Ivan Franco 

National University of Lviv, 2017. – P.33 – 35. (Особистий внесок: 

визначені перспективи розвитку малих містечок України   на засадах 

сталого туризму завдяки впровадженню концепції «Розумного міста»). 

11.  Михалюк М.М. Етнокультурний потенціал як фактор сталого 

розвитку у малих містах України // «Регіон – 2017:  стратегія 

оптимального розвитку»: Збірник матеріалів   міжнародної науково -   

практичної конференції (Харків, 19 – 20 вересня 2017р.). – Харків: ХНУ 

ім.В.Н.Каразіна, 2017. – С.112 – 114.        



18 
 

 
 

12.  Любіцева О.О., Михалюк М.М. Менеджмент популяризації та 

збереження нематеріальної спадщини єврейського етносу малих 

містечок Польщі на державному і регіональному рівнях //  

Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: 

досвід, практики, інновації: Зб. тез за матеріалами Міжнародної 

науково– практичної конференції –  фестивалю (Київ, 25 – 26 жовтня 

2017 р.). – К.: НАКККіМ, 2017.– С.86 – 92. (Особистий внесок: 

проаналізовано менеджмент популяризації нематеріальної спадщини 

єврейського етносу на прикладі Польщі).          

13.  Михалюк М.М. Компонентна структура етнокультурного 

потенціалу регіону // Молоді науковці – географічній науці: Збірник 

наукових праць XIII міжнародної наукової міждисциплінарної 

конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Київ, 15 – 16 

листопада 2017р.). – К.: Принт Сервіс, 2017.– Вип.XIII. – С.87 –  89. 

14.  Михалюк М.М. Інтегральна оцінка етнокультурного потенціалу 

єврейського етносу малих містечок Столичного суспільно -  

географічного району України // Туризм та курорти: досвід Ізраїлю для 

України: матеріали міжнародної науково- практичної конференції (Київ 

23 – 24 квітня 2018р.) . – К.: Альфа - ПІК, 2018. – С.97 – 100.   

 

АНОТАЦІЯ 

Михалюк М.М. Етнокультурний потенціал єврейського 

етносу малих містечок Столичного СГР  України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

географічних наук за спеціальністю 11.00.02 –  Економічна та соціальна 

географія. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. 

У дисертації розглянуто форми просторової організації 

етнокультурного потенціалу (ЕКП) єврейського етносу в малих 

містечках Столичного СГР. Розкрито сутність ЕКП як наукової 

категорії суспільної географії. Розроблено методику суспільно-

географічного дослідження ЕКП. Визначено особливості 

територіальної організації  «штетлів»  як специфічного типу поселення 

єврейського етносу. Проаналізовано процеси формування ЕКП 

єврейського етносу в межах Столичного СГР та його сучасне 

використання. 

Досліджено та узагальнено напрямки використання ЕКП 

єврейського етносу в східно - європейських країнах, сучасні території 

яких становили Смугу осілості Російської імперії (насамперед Польща, 

Литва). Розроблено пропозиції використання ЕКП єврейського етносу 

малих містечок Столичного СГР України в туризмі. 
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АННОТАЦИЯ 

Михалюк М.М. Этнокультурный потенциал еврейского 

этноса малых городков Столичного ОГР Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

географических наук по специальности 11.00.02 – Экономическая и 

социальная география. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – 

Киев, 2019. 

В диссертации рассмотрены формы пространственной 

организации этнокультурного потенциала (ЭКП) еврейского этноса в 

малых городах Столичного ОГР Украины. Раскрыта сущность ЭКП как 

научной категории социально-экономической географии. Разработана 

методика общественно-географического исследования ЭКП. 

Определены особенности территориальной организации «штетлов» как 

специфического типа поселения еврейского этноса. Проанализированы 

процессы формирования ЭКП в пределах Столичного ОГР. 

Осуществлен анализ использования ЭКП еврейского этноса малых 

городов Столичного ОГР Украины. 

Исследованы и обобщены направления использования ЭКП 

еврейского этноса в восточно-европейских странах, современные 

территории которых составляли Черту оседлости Российской империи 

(прежде всего Польша, Литва). Разработаны предложения 

использования ЭКП еврейского этноса малых городов Столичного ОГР 

Украины в туризме. 

 Ключевые слова: еврейский этнос, штетл, этнокультурный 

потенциал, территориальная этнокультурная система, её структура, 

мемориальное наследие 

 

SUMMARY 
Mykhaliuk M.M. Ethnocultural potential of the Jewish ethnos of 

small towns of the  Capital Socio - Geographical Region  of Ukraine.  – 

Manuscript. 

The dissertation for the degree of Candidate of  Geographical Sciences 

in speciality  11.00.02 – Economic and social geography. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science 

of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation reviews the forms of spatial organization of 

Ethnocultural potential (ECP) of the Jewish ethnos in small towns of the 



20 
 

 
 

Capital Socio - Geographical Region (SGR) of Ukraine. The Capital SGR  

consists of Kyiv, Chernihiv and Zhytomyr oblast (provinces). The purpose of 

the dissertation was to actualize the cultural heritage of the Jewish ethnic 

group of small towns of the Metropolitan Social - Geographic Region in 

order to stabilize the socio - economic situation through the development of 

tourism. 

The essence of the ECP as a scientific category of social and economic 

geography was revealed. The ECP was defined as a set of tangible and 

intangible objects and means of traditional culture, formed on a certain 

territory in the process of ethnocultural genesis, which can be used to meet 

the needs of people and increase the competitiveness of the region.  

The method of socio - geographical research of  ECP has been 

developed. The special features of the territorial organization of «shtetls» as 

a specific type of settlement of the Jewish ethnos were determined. The 

processes of formation of the ECP within the Capital SGR were analyzed. 

The analysis of the use of the ECP of the Jewish ethnos of small towns of the 

Capital SGR of Ukraine was presented. 

The level of the  development of the ECP of the Jewish ethnos was 

determined by the indicator of the integral score. Abovementioned indicator  

was the basis for the ranking of elements of the territorial structure: 

settlements of the I rank (high intensity of ethnocultural activity) – Skvyra, 

Bohuslav; settlements of the II rank (moderate intensity) – Novgorod - 

Siverskiy, Tarashcha, Radomyshl; potential ethnocultural settlements (weak 

intensity) – Baranivka, Ovruch, Olevsk, Kaharlyk, Bakhmach, Borzna, 

Horodnya, Ichnia, Koryukivka, Mena, and Snovsk. In other towns, 

ethnocultural activity is completely or almost absent. 

The directions of the use of the ECP of the Jewish ethnos in the 

Eastern European countries, the modern territories of which in the end of 

18th century belonged to the Pale of  Settlement in the Russian Empire (first 

of all, Poland, and Lithuania) were revealed. The proposals for the use of the 

ECP of the Jewish ethnos of small towns of the Capital SGR of Ukraine in 

tourism were developed. 

The main proposals include the development of excursions with main  

themes –the spread of Hasidism – «Roads of the Hasidic Righteous», life in 

the Jewish town - «Bohuslav – lost«Krasilivka», as well as the Holocaust 

«Heavy Sand»: the story of lost lives». The geoinformational base of the 

Jewish ethnocultural resources of small towns of the Capital SGR  was 

created through the use of the ArcGis software, which displays detailed 

information about the visible and latent objects of the Jewish heritage. 

Key words: Jewish ethnos, shtetl, ethnocultural potential, territorial 

ethnocultural system, its structure, memorial legacy 

 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/actualize
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/18th+century
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/through+the+use


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 30.07.2019 р. Формат 60х90/16. 

 Папір офісний. Друк цифровий.  

Обсяг 0,9 ум. - друк. арк. Тираж 100 прим. Замовлення № 1054 

 

Надруковано ФОП «Черенок К.В.»  

Свідоцтво B02 №353856 від 25.09.2006 р.  

м. Київ, вул. Пушкінська, 45/2 

 

 


