
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

ШЕВЧУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

 

УДК 911.3:94:001.32(477)(043.3/.5) 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ В УКРАЇНІ 

 (ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВИХ ШКІЛ) 

 

11.00.02 – економічна та соціальна географія 

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук 

 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело.  

 

_____________  / С.М. Шевчук 

 

Науковий консультант – Олійник Ярослав Богданович, доктор економічних наук, 

професор, академік НАПН України, заслужений діяч науки і 

техніки України, декан географічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

 

 

Полтава – 2017



2 
 

АНОТАЦІЯ 

Шевчук С.М. Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень 

наукових шкіл). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за 

спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія». – Полтавський 

національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (м. Полтава), 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ), 2017. 

 

Дослідження присвячене цілісному аналізу процесу формування наукових шкіл 

суспільної географії в Україні з детальним розглядом пізнавальних можливостей і 

конкретних результатів функціонування наукових шкіл різних типів.  

У дисертації реалізовуючи поставлену мету розкрито сутність моделі наукової 

суспільно-географічної школи, обґрунтовано її теоретичний апарат та методичні 

засади дослідження. Аргументовано доведено актуальність та значущість даного 

дослідження. Витлумачено наукову школу як творчий колектив учених, об’єднаних 

підходами до розв’язання проблем, стилю теоретичної роботи, стратегій організації 

професійного наукового мислення, ідей i методів їх реалізації; колектив учених на 

чолі з лідером, які розробляють перспективний напрям суспільної географії і мають 

визнання в науковому співтоваристві. Покласифіковано наукові школи суспільної 

географії в Україні виділивши провідні наукові школи, що є визнаними науковими 

напрямами, науково-освітні школи та школи дослідницькі колективи. Поранжовано, 

відповідно до особливостей функціонування наукових шкіл, рівні їх дослідження: 

джерелознавчий, фактологічний, емпіричний, теоретичний, наукознавчий, 

прогностичний. Удосконалено методичні основи дослідження процесу формування 

суспільно-географічних шкіл, вирізнено етапи та обґрунтовано методику 

ідентифікації наукових шкіл на основі визначених формальних та змістовних 

критеріїв. Систематизовано джерельну базу дослідження, яка включає  літературу з 

проблем формування географії в Україні, літературу з історії науки та 

наукознавства, архівні документи, автореферати захищених дисертацій упродовж 

ХХ – поч. ХХІ ст. з проблем суспільної (економічної, економічної та соціальної 

географії), літературу з питань розвитку наукових та освітніх установ, 

біобібліографічну літературу; літературу з теоретичних і прикладних проблем 

суспільної географії, нормативно-правові документи, збірники наукових праць та 

матеріали періодичних видань, матеріали конференцій і з’їздів. У науковий обіг 

вперше введено ряд архівних документів та матеріалів, тим самим застосовано 

новітній підхід до дослідження процесу розвитку суспільної географії в Україні.  

Схарактеризовано зовнішні та внутрішні чинники формування наукових шкіл в 

суспільній географії України. Різновекторно проінтерпретовано напрями розвитку 

(країнознавство, географія людини, геополітика та політична географія, культурна, 

економічна, соціальна, історична географія, регіоналістика, просторовий аналіз, 

гуманістична, математична, поведінкова географія, регіональна економіка, 

радикальна, когнітивна, позитивістська, постколоніальна, структурна географія 

тощо) та національні школи (німецька, французька, британська, американська та 
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радянська) у зарубіжній суспільній географії, показано їх вплив на формування 

наукових шкіл суспільної географії в Україні. Основний акцент зроблено також на 

власне внутрішні чинники розвитку суспільної географії в Україні, представлені 

політичними, економічними, соціальними, культурними і т.д. умовами її творення. 

Уніфіковано різноманітність поглядів на проблему періодизації розвитку суспільної 

географії в Україні. Авторський підхід уможливив виокремлення трьох етапів з 

відповідними періодами: 1-й етап – кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: 1873–1904 рр.; 1905–

1917 рр.; 1918–1921 рр.;  2-й етап – сер. ХХ ст.: 1922–1933 рр.; 1934–1963 рр.; 1964–

1990 рр.; 3-й етап – кін. ХХ – поч. ХХІ ст.: 1991–2015 рр. Вирізнено найсутнішні 

характеристики кожного етапу та періоду. 

Здійснено типологічну характеристику наукових шкіл різних типів: школи-

напрями, науково-освітні та школи як дослідницькі колективи; визначено їх місце, 

роль та здобутки у формуванні суспільної географії в Україні. Виструктуровано з 

позицій предмету дослідження школи напрями: географії людини та галузевої 

статистики, економічної географії (районна, раонно-комплексна) та суспільної 

географії; схарактеризовано засади, еволюцію та персональний склад цих шкіл. 

Презентовано доробок найбільш потужних науково-освітніх шкіл Києва, Львова, 

Одеси, Чернівців, Харкова та Сімферополя; виокремлено науковий центр, у якому 

також спостерігаються процеси становлення регіональної наукової школи 

(Тернопіль) та наукові центри де перспективним може бути започаткування 

наукових шкіл (Луцьк, Ніжин, Умань, Полтава, Херсон та Рівне). Детально 

проаналізовано та виявлено інтегрувальні зв’язки наукових шкіл-колективів на 

основі аналізу наукового керівництва дисертаційних досліджень, виконаних 

упродовж кін. ХІХ – поч. ХХІ ст. Встановлено що найбільш потужними за своїм 

кадровим потенціалом та результатами досліджень є наукові школи 

акад. М. Паламарчука, акад. Л. Руденка, проф. Я. Олійника, проф. М. Пістуна, 

проф. С. Іщука, проф. О. Шаблія та проф. О. Топчієва. Найпотужніша персональна 

наукова школа в межах сучасної школи створена проф. Я. Олійником. Наголошено 

на окремих типах наукових шкіл: районній (як школі-напряму) – визначено 

еволюцію її концептуальних основ, формування персонального складу та внесок у 

становлення суспільної географії в Україні; віднайдено важливі документи, що 

характеризують особливості становлення та функціонування наукової школи 

Українського науково-дослідного інституту географії та картографії (як науково-

освітньої школи) – визначено особливості формування дослідницької програми 

акад. С. Рудницького, напрями діяльності наукової школи, її персональний склад та 

внесок у розвиток науки; установлено склад і структуру наукової школи 

акад. М. Паламарчука (як школи-дослідницького колективу) – найбільшої за 

чисельністю та найпотужнішої за кадровим потенціалом наукової школи, 

дослідницьку програму якої обґрунтував акад. М. Паламарчук та створив наукову 

школу географічних основ удосконалення територіальної організації суспільства та 

комплексоутворення у господарстві. В дисертації проведено детальне дослідження 

усіх типів наукових шкіл, що дало змогу цілісно схарактеризувати розвиток 

суспільної географії в Україні. 

Різноаспектно вивчено функціональні вияви й визначено перспективи розвитку 
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суспільної географії в Україні. Дослідження реалізовано шляхом аналізу 

особливостей підготовки й захисту дисертацій у рамках наукових шкіл та 

наукометричного аналізу дисертацій із суспільної географії. З цією метою 

систематизовано за хронологічним принципом усі дисертаційні дослідження 

захищені упродовж 1936–2015 рр., проаналізовано їх динаміку та встановлено 

визначальні напрями наукових досліджень, що були характерні для виокремлених 

етапів: перший (1893–1935 рр.) – від захисту першої дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії в галузі географії, другий (1936–1956 рр.) – від 

захисту першої кандидатської дисертації, третій (1957–1991 рр.) – від захисту 

першої докторської дисертації та четвертий (з 1991 р.) – з часу здобуття Україною 

незалежності. Використано дослідницьку процедуру наукометричного аналізу 

масиву дисертаційних досліджень, у результаті чого досліджено їх динаміку, 

розподіл за напрямами наукових досліджень, за місцем виконання, територіальними 

межами об’єкта дослідження тощо. Визначено проблеми розвитку наукових шкіл 

суспільної географії в Україні та перспективні напрями їх досліджень. Серед 

основних проблем, що стримують розвиток наукових шкіл, а отже, і науки загалом, 

є індивідуалізованість діяльності наукових шкіл без формулювання конкретної мети 

реалізації свого часткового внеску в загальноукраїнську школу суспільної географії, 

а останньої, відповідно, у світову науку; проблема самоідентифікації, що пов’язана з 

одночасним уживанням різних назв науки «економічна та соціальна географія», 

«соціально-економічна географія», «суспільна географія»; проблема диференціації 

суспільно-географічної науки та відсутності стрижневої системи логічно 

завершених законів науки, які змогли б інтегрувати різні парадигми й наукові 

напрями; нереалізованість прикладної функції науки тощо. Приділено увагу 

осягненню перспектив розвитку суспільної географії пов’язаної з виструнченням її 

теоретичної бази відповідно до реалій поч. XXI ст., підвищенням уваги до 

прикладних аспектів науки, і уникненням безцільного абстрагування. Стратегічною 

метою науки окреслено визначення економічної, демографічної, соціальної, 

політичної та екологічної ємності географічної оболонки, обґрунтування 

раціональних параметрів регіонального та глобального природокористування, 

виявлення основних тенденцій технологічного, галузевого та територіального 

розвитку господарства України і її регіонів. 

Таким чином, у дослідженні послідовно втілено авторське бачення феномену 

наукових шкіл у суспільній географії в Україні.  

Ключові слова: суспільна географія в Україні, наукові школи, школи-напрями, 

науково-освітні школи, школи як дослідницькі колективи; районна школа, школа 

Українського науково-дослідного інституту географії та картографії, школа 

академіка М. Паламарчука, наукометричний аналіз, дисертація. 

 

ABSTRACT  

Shevchuk S.M. Human Geography in Ukraine (theory and practice of research). – 

Manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Geographical Sciences, specialty 11.00.02 – 
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Economic and social geography. – Poltava National V. G. Korolenko Pedagogical 

University (Poltava), Kyiv Taras Shevchenko National University (Kyiv), 2017. 

The research reveals the complex analysis of the process of forming scientific schools 

of social geography in Ukraine with a detailed consideration of cognitive abilities and 

specific results of functioning of scientific schools of various types. 

To achieve research goals the author reveals the essence of the models of social and 

geographical school and grounds its theoretical apparatus and methodological foundations 

for the study. The urgency and importance of this study were defined. The scientific 

school was considered as a creative team of scientists who were united by common 

approaches to problems solving, to the style of theoretical work, to strategies for 

maintaining of professional scientific thinking, to ideas and methods of their 

implementation; as a team of scientists who together with their leader develop the 

perspective foundation of human geography and which are consequently  recognized in the 

scientific community. The author of the research classifies the schools of human 

geography in Ukraine while highlighting the leading research schools as such that are 

recognized with their scientific fields, scientific and educational research schools and 

school groups. The classification was introduced according to the functioning of scientific 

schools, the level of their research: resource basics, factual, empirical, theoretical, 

scientific, prognostic. Methodical bases of research of the process of forming of human  

and geographical schools were pointed out and the main stages and methods of identifying 

research schools which were based on predefined organizational and functional criteria 

were determined. The research of bibliography which comprises the literature on the 

problem of the formation of geography in Ukraine, literature on the history of science, 

archival documents, abstracts of dissertations presented  throughout the XXth – early 

XXIst  centuries about the human problems (economic, economic and social geography), 

the literature on the development of scientific and educational institutions, bibliographic 

literature; literature on theoretical and applied problems of human geography, legal 

documents, collections of scientific works and periodicals materials, materials of 

conferences and congresses were introduced. A great  number of archival documents and 

materials were performed into the scientific circulation for the first time therefore a new 

approach to the study of the  development of human geography in Ukraine was defined.  

The author determined internal and external factors in the formation of scientific 

schools in the human geography of Ukraine. The directions of the development  

(geography, human geography, geopolitics and political geography, cultural, economic, 

social, historical geography, regionalism, spatial analysis, humanistic, mathematical, 

behavioral geography, regional economics, radical, cognitive, positivist, postcolonial, 

structural geography etc.) and national schools (German, French, British, American and 

Soviet) in foreign human geography were logically structured and analysed, also their 

impact on the society's research schools on human geography in Ukraine was described. 

The main emphasis is also paid on the internal factors of social geography in Ukraine as 

following: political, economic, social, cultural, etc. Together with the preconditions of 

their creation the diversity of the views on the problem of periodization of human 

geography in Ukraine were depicted. The author's approach made it possible to distinguish 

three phases of the respective periods: Phase 1 – late XIX – early XX century: 1873–1904; 
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1905–1917; 1918–1921; Phase 2 – mid. XX century: 1922–1933; 1934–1963; 1964–1990; 

Phase 3 – late XX – early XXI century: 1991–2015. The most significant characteristics of 

each stage and period were defined. 

The typological characteristics of different types of scientific schools, school areas, 

scientific, educational schools and the schools as research groups were done; their place, 

role and achievements in the development of human geography of Ukraine were defined. 

The research subject was defined from the standpoint of schools areas: human geography 

and industry statistics, economic geography (district, district-complex) and human 

geography; the author determined the principles, evolution and composition of these 

schools. The legacy of the most powerful scientific and educational schools Kyiv, Lviv, 

Odesa, Chernivtsi, Kharkiv and Simferopol was performed; it was singled out that the 

Research Center was essential for the formation of regional scientific schools (Ternopil) 

and research centers which may be promising for establishing research schools (Lutsk, 

Nizhyn, Uman, Poltava, Kherson and Rivne). A detailed analysis revealed integrable and 

communications research schools groups by analyzing the scientific supervision of thesis 

research carried out within the late XIX – early XXI century. It was established that the 

most powerful in its human resources and the research was the scientific school by 

acad. M. Palamarchuk, acad. L. Rudenko, prof. Y. Oliinyk, prof. М. Pistun, 

prof.  S. Ishchuk, prof. O. Shablii and prof. O. Topchiev. The most powerful personal 

research school within a modern school was founded by prof. Y. Oliinyk. The specific 

types of research schools were defined: district (as school-direction) where  the evolution 

of conceptual framework was depicted, the school membership and contribution to the 

human geography of Ukraine was analysed; the author discovered some important 

documents which describe the features of formation and functioning of the scientific 

schools of Ukrainian Research Institute of Geography and Cartography (both scientific 

and educational schools) and  defined the features of the formation of the research 

program by acad. S. Rudnytskyi, as well as its scientific activities, membership and 

contribution to science; the authors presented the structure of the scientific school by acad. 

M. Palamarchuk (as schools and research staff) and considered it to be the largest in 

number and the  most powerful human resources for science school research program 

which was grounded by acad. M. Palamarchuk and created as a scientific school of 

geographical bases of improvement of territorial organization of society and complex in 

the economy. The thesis shows a detailed study of all types of scientific schools which 

allowed to holistically describe the development of human geography in Ukraine. 

Functional displays of different aspects were analysed and the prospects of 

development of human geography in Ukraine were defined. The study was realized with 

the help of analysis of preparation and thesis defense within schools and scientometric 

analysis of theses on human  geography. To this end all dissertation were systematized in 

chronological order  presented during 1936–2015, their dynamic development was defined  

and the important directions  of research which were common during the examined phases 

were figured out as following: the first (1893–1935) – from the defence of thesis for the 

degree of Doctor of philosophy in geography,  second (1936–1956) – the first defense of 

thesis for a candidat degree, the third (1957–1991) – the first defense of his doctoral 

dissertation and the fourth (from 1991) – since Ukraine gained the status of independence. 
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Research procedures were used for scientometric analysis of the dissertations therefore the 

author studied their dynamics, the distribution of the areas of research, the place of 

execution, the territorial boundaries of the research object and so on. The problems of 

scientific schools of human geography of Ukraine and promising areas of research were 

investigated. Among the main problems that hinder the development of scientific schools, 

and therefore science in general, are the following: individualized activity of scientific 

schools without specific purpose partial realization of its contribution to the all-school 

social geography, and last, respectively, in the world of science; the problem of identity 

that is associated with the use of different simultaneous usage of the word science 

«economic and social geography», «socio-economic geography», «social geography»; the 

problem of social differentiation, geography and lack of pivot system of logically 

completed laws of science that could integrate different paradigms and research areas; lack 

of implementation of applied science functions and etc. A great  attention is paid to the 

prospects of comprehension of human geography related to improvement of the  

theoretical basis in accordance with the realities of the beginning of  XXI century, to 

growing attention to applied aspects of science, and avoiding pointless abstraction. The 

strategic goal of the science was outlined in  the definition of economic, demographic, 

social, political and ecological capacity of the geographical covering of the Earth, in the  

study of rational parameters of regional and global nature, in identification of the main 

trends in technology, industry and regional development of Ukraine and its regions.  

Thus, the research consistently embodies the author's vision of the phenomenon of 

the scientific schools in human geography in Ukraine. 

Key words: human geography in Ukraine, scientific schools, school-areas, scientific 

and educational schools, as research groups; a district school, a school of Ukrainian 

Research Institute of Geography and Cartography, school by academician 

M. Palamarchuk, scientometric analysis, dissertation, thesis. 
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вчених які працювали на Полтавщині.  

2. Шевчук С. М. Наукова школа Українського науково-дослідного інституту 

географії та картографії : [монографія] / С. М. Шевчук. – Полтава : ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2013. – 270 с. 
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// Економічна та соціальна географія : наук. зб. – Київ, 2013. – Вип. 2 (67). – С. 3–
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основні критерії їх виділення, ієрархічну структуру, визначено типологію наукових 

шкіл. 
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12. Шевчук С. М. Професор Кость Дубняк (1890–1948): повернення в українську 
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/ Ин-т географии. – Алматы, 2016. – № 4. – 65–73. 
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проблеми ідентифікації / С. М. Шевчук // Українська географія: сучасні виклики : 
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внесок: розкрито життєвий шлях та основні етапи наукової діяльності вченого, 



11 
 

проаналізовано внесок у наукову школу суспільної географії. 
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/ Я. Б. Олійник, С. М. Шевчук // Освітні й наукові виміри географії : матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 25–26 квіт. 2016 р.) / відп. ред. 
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41. Шевчук С. М. Географічна освіта та наука в Полтавському національному 

педагогічному університеті (становлення та розвиток) / С. М. Шевчук // Історія 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. У кін. ХХ – в перше десятиліття  

ХХІ ст. суспільна географія переживала процес оновлення, пов’язаний з 

перекваліфікуванням її методологічного статусу, потребою об’єктивного висвітлення 

тих подій та фактів, які або не могли з ідеологічних причин стати предметом окремих 

студій у попередні роки, або висвітлювалися тенденційно. Досвід еволюції суспільно-

географічної науки важливий для осягнення перспектив її подальшого розвитку, 

позаяк містить відомості про становлення теоретичних засад науки, зародження 

конкретних напрямів досліджень, постановки й розв’язання прикладних завдань. 

Різнобічне інтерпретування розвитку та нагромадження конкретного суспільно-

географічного знання має тривалу традицію і є елементом більшості сучасних праць. 

Виняток у цьому зв’язку становить вивчення наукових шкіл. З’ясування особливостей 

розвитку та функціонування наукових шкіл у суспільній географії дає змогу 

висвітлити сутність наукової методології, адже про найпродуктивніші дослідження 

можна говорити саме в рамках наукових шкіл. 

Проблеми формування, типології та функціонування наукових шкіл із теоретико-

методологічних позицій наукознавства викладено у працях вітчизняних і зарубіжних 

учених, зокрема Л. Абрамова, В. Вернадського, П. Джеймса, Г. Доброва, В. Єсакова, 

В. Жекуліна, Д. Зербіно, А. Литвинко, Б. Маліцького, Дж. Мартіна, О. Мельникової, 

С. Микулинського, П. Нікішенкова, В. Онопрієнка, П. Рачкова, М. Родного, В. Рудої, 

Ю. Саушкіна, В. Уевелла, Г. Уолла, А. Фурмана, Ю. Храмова, М. Ярошевського та ін.  

У сучасній суспільній географії найдокладніше схарактеризовано окремі етапи її 

розвитку, висвітлено життєвий шлях, науковий доробок окремих учених, а також 

еволюцію науки в межах певних регіональних центрів, проаналізовано розвиток її 

методологічних основ чи окремих напрямів, визначено особливості формування 

наукового потенціалу суспільної географії в Україні. Окреслені проблеми знайшли 

відображення в працях М. Багрова, О. Вісьтак, І. Горленко, В. Джамана, 

М. Дністрянського, А. Доценка, Я. Жупанського, О. Заставецької, Ф. Заставного, 

С. Іщука, Ю. Кандиби, Ю. Кисельова, М. Костриці, О. Краснопольського, 
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Н. Краснопольської,  В. Круля, П. Масляка, В. Матвієнка, К. Мезенцева, В. Нагірної, 

Л. Нємець, К. Нємця, Я. Олійника, М. Паламарчука, М. Пістуна, І. Ровенчака, 

В. Руденка, Л. Руденка, А. Степаненка, О. Топчієва, О. Чернюха, О. Федюка, 

О. Шаблія, П. Штойка, О. Яроменко та ін. Вивчення наукових шкіл у суспільній 

географії порушує низку теоретичних і практичних проблем, пов’язаних із 

розробленням системної методології суспільно-географічної науки, наукометричного 

аналізу суспільно-географічних джерел. Поняття «наукова школа» хоча і є часто 

вживаним, однак не має однозначного трактування, майже відсутній досвід 

досліджень конкретних наукових шкіл.  

Досить пізнє оформлення історії суспільної географії в самостійний розділ науки 

спричинило те, що серйозні роботи з виявлення й аналізу наукових шкіл суспільної 

географії в Україні фактично не проводилися. Значущість вивчення наукових шкіл 

очевидна, проте ніколи раніше в суспільній географії України не ставилася мета 

розгляду їх як самостійної структурної дослідницької діяльності в теоретичному та 

практичному аспектах. Важливість такого дослідження є незаперечною, оскільки 

воно пов’язане не лише з аналізом минулого науки, а й з визначенням її потенційних 

можливостей. Внутрішні закономірності та потреби динаміки суспільної географії, а 

також соціальні потреби підвищення статусу й ефективності суспільно-географічних 

досліджень вимагають вивчення наукових шкіл. Таке дослідження окреслюється 

предметною галуззю суспільної географії, її історії, роль якої в дослідницькому 

процесі останнім часом переосмислюється.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові 

результати, теоретичні положення і висновки дослідження безпосередньо пов’язані з 

науково-дослідними роботами, що проводяться у Полтавському національному 

педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (тема «Соціальні, економічні і 

політичні трансформації сучасного суспільства», № державної реєстрації 

0115U002238) та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

(тема «Просторові трансформації в Україні: моделі модернізації та планування 

міських територій», № державної реєстрації 16БП050-02). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у формулюванні 
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теоретичних засад та практичній реалізації цілісного дослідження процесу 

формування наукових шкіл суспільної географії в Україні з детальним розглядом 

пізнавальних можливостей і конкретних результатів функціонування наукових шкіл 

різних типів. Досягнення цієї мети зумовило розв’язання таких завдань: 

- із позиції міждисциплінарного підходу вибудувати логічну модель наукової 

суспільно-географічної школи, обґрунтувати її теоретичний апарат; 

- удосконалити методичні засади вивчення наукових шкіл суспільної географії в 

Україні та систематизувати джерельну базу їх дослідження; 

- схарактеризувати зовнішні та внутрішні чинники формування і функціонування 

наукових шкіл суспільної географії в Україні; 

-  представити періодизацію процесу формування і функціонування наукових 

шкіл суспільної географії в Україні; 

- вивчити типи функціонування наукових шкіл суспільної географії в Україні: 

школи-напрями, науково-освітні школи та школи як дослідницькі колективи;  

- визначити місце, роль та здобутки усіх типів наукових шкіл у розвитку 

суспільної географії в Україні; 

- дослідити приклади організації та функціонування наукових шкіл кожного 

типу: районну (як школу-напрям), школу Українського науково-дослідного 

інституту географії та картографії (як науково-освітню) та наукову школу 

М. Паламарчука (як школу-колектив); 

- здійснити наукометричний аналіз особливостей функціонування наукових шкіл 

суспільної географії в Україні на основі масиву захищених упродовж 1936–

2015 рр. дисертацій; 

- визначити проблеми розвитку наукових шкіл суспільної географії в Україні та 

перспективні напрями їх досліджень. 

З урахуванням зазначеної мети та завдань об’єктом дослідження обрано наукові 

школи суспільної географії в Україні, а предметом – теоретичні і прикладні засади 

формування, типи та особливості функціонування наукових шкіл суспільної географії 

в Україні. 

Методологія та методи дослідження. Методологічні основи вивчення наукових 
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шкіл суспільної географії в Україні вимагають системного підходу з урахуванням її 

пізнавальних можливостей, історії науки та наукознавства. Історико-географічний 

підхід до вивчення феномену наукових шкіл дає змогу описати наукові школи за 

їхнім внеском у розроблення наукових ідей, вивчити лідерів наукових шкіл та їхніх 

учнів, виявити чинники формування наукових напрямів і наукових колективів. 

Наукознавчий підхід уможливлює розгляд наукового співтовариства, висвітлення 

внутрішньої сутності наукових шкіл як визнаних наукових напрямів, науково-освітніх 

студій чи шкіл дослідницьких колективів. Історія науки дає змогу з опертям на свій 

понятійно-термінологічний та методичний апарат дослідити закономірності й 

особливості наукової суспільно-географічної діяльності в Україні. 

Дослідження наукових шкіл суспільної географії в Україні охопили часовий 

проміжок від кін. ХІХ до поч. ХХІ ст. Такі хронологічні рамки вможливили 

комплексний розгляд основних етапів становлення та розвитку наукових шкіл 

суспільної географії в Україні, виявлення характерних особливостей і тенденцій їх 

формування, визначення перспектив подальшого розвитку. Нижня хронологічна межа 

зумовлена зародженням суспільно-географічних досліджень в Україні та часом 

виділення суспільної географії в самостійну наукову дисципліну з власною 

методологією та специфічними об’єктами дослідження, появою перших українців- 

докторів географії. Верхня хронологічна межа дослідження – 2015 р.  

Досягнення мети та завдань дослідження ґрунтується на принципах аналізу та 

наукової об’єктивності, пріоритеті документальних фактів. У роботі використано 

історичний, порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний методи, методи 

системного аналізу, класифікацій та типології. Всебічне вивчення джерел і напрямів 

розвитку суспільної географії в Україні дало змогу перейти від описового рівня 

дослідження до аналітичного та прогностичного. Застосування біографічного методу, 

методів моделювання, періодизації, ретроспективного й перспективного аналізу, 

експертних оцінок, а також методів наукометричного аналізу вможливило 

комплексний аналіз становлення й розвитку суспільно-географічної науки в Україні. 

Залучено значний масив архівних матеріалів і літературних джерел, уперше виявлено 

та введено до наукового обігу документи, які зберігаються в архівних фондах. 
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Загалом же було опрацьовано понад 250 архівних справ.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробленні 

концептуального підходу та в обґрунтуванні теоретичних і методичних засад 

вивчення наукових шкіл суспільної географії в Україні, а також в їх апробації на 

прикладі основних типів наукових шкіл. Теоретичне значення результатів 

дослідження полягає в постановці й розробленні проблеми, яка ще не мала  вивчення 

в суспільній географії України, відтворенні цілісної картини першоджерел, розвитку 

та сучасного стану наукових шкіл у вітчизняній суспільно-географічній науці, 

залученні до наукового обігу маловідомих чи зовсім невідомих архівних документів і 

матеріалів; теоретичному обґрунтуванні феномену наукових шкіл суспільної 

географії в Україні, практичному здійсненні їх комплексного аналізу.  

При цьому вперше: 

- цілісно вивчено концептуальні підходи до пізнання наукових шкіл у суспільній 

географії, а саме: витлумачено сутність наукової школи в суспільній географії; 

ідентифіковано її ознаки; покласифіковано наукові школи; обґрунтовано етапи та 

рівні їх дослідження; 

- вирізнено етапи та обґрунтовано методику ідентифікації наукових шкіл 

суспільної географії в Україні за допомогою формальних і змістовних критеріїв;   

- залучено до наукового аналізу архівні документи, які репрезентують розвиток 

суспільної географії в Україні;  

- визначено чинники формування наукових шкіл суспільної географії в Україні, 

різновекторно проінтерпретовано напрями розвитку та національні школи в 

зарубіжній суспільній географії, розкрито вплив їх на формування наукових шкіл 

суспільної географії в Україні, проаналізовано ґенезу становлення наукових шкіл у 

галузі суспільної географії;  

- запропоновано періодизацію розвитку суспільно-географічних наукових шкіл в 

Україні й вирізнено найсутнішні характеристики кожного етапу та періоду;  

- здійснено типологічну характеристику наукових шкіл різних типів: школи-

напрями, науково-освітні та школи як дослідницькі колективи; визначено їх місце, 

роль та здобутки у формуванні суспільної географії в Україні;  
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- виструктуровано школи-напрями: на першому етапі географії людини та 

галузевої статистики, на другому – економіко-географічну, а на третьому – суспільно-

географічну; схарактеризовано засади, еволюцію та персональний склад цих шкіл;  

- виявлено та проаналізовано інтегрувальні зв’язки наукових шкіл-колективів на 

основі аналізу наукового керівництва (консультування) дисертацій, захищених у кін. 

ХІХ – на поч. ХХІ ст.;  

- здійснено дослідження форм організації окремих типів наукових шкіл: 

районної (як школи-напряму) – визначено еволюцію її концептуальних основ, 

формування персонального складу та внесок у становлення суспільної географії в 

Україні; віднайдено важливі документи, що характеризують специфіку становлення 

та функціонування наукової школи Українського науково-дослідного інституту 

географії та картографії (як науково-освітньої школи) – схарактеризовано особливості 

формування дослідницької програми С. Рудницького, напрями діяльності наукової 

школи, її персональний склад та внесок у розвиток науки; установлено склад, 

структуру й результати досліджень наукової школи М. Паламарчука (як школи-

дослідницького колективу) – найчисельнішої та найпотужнішої за кадровим 

потенціалом наукової школи; 

- різноаспектно вивчено функціональні вияви наукових шкіл шляхом 

проведеного наукометричного дослідження дисертаційного фонду суспільної 

географії в Україні за 1936–2015 рр.;  

- визначено перспективи подальшого становлення та пріоритетні напрями 

досліджень наукових шкіл у галузі суспільної географії;  

удосконалено:  

- наукові засади дослідження історії суспільної географії в Україні в ділянці 

формування її понятійного апарату, принципів та методів дослідження, підходів до 

реалізації конкретних пошукових завдань;  

- теоретичні й методичні положення суспільної географії шляхом міжпредметної 

та міждисциплінарної інтеграції, зважаючи на механізми та закономірності розвитку 

науки, еволюцію суспільно-географічного знання в такій послідовності, системі й 

формі, яка найповніше віддзеркалює суспільну географію в Україні як єдність 
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зовнішніх і внутрішніх чинників її розвитку;   

- періодизацію розвитку суспільної географії в Україні, яка на відміну від 

попередніх, ґрунтується на еволюції наукових шкіл, ураховує різні чинники та 

загальні тенденції розвитку науки в Україні; 

дістали подальший розвиток:  

- вивчення історії суспільної географії в Україні загалом та дослідження її 

джерельної бази на основі введення у науковий обіг нових архівних документів 

зокрема; 

- методи дослідження розвитку географії, що були систематизовані за 

хронологічною, тематичною, проблемною, регіональною, біографічною й ін. 

формами викладу результатів дослідження; 

- вивчення напрямів, регіональних центрів і діяльності окремих вчених у 

розвитку суспільної географії в Україні. 

Практичне значення отриманих результатів. Матеріали дисертації можуть 

стати основою для подальших досліджень з історії розвитку суспільної географії в 

Україні, дають змогу забезпечити більш раціональне обґрунтування завдань 

майбутніх наукових розвідок. Основні наукові положення дисертації впроваджені до 

змісту навчальних дисциплін «Основи теорії суспільної географії», «Історія та 

методологія географії», «Економічна та соціальна географія України», «Історія 

географії в Україні», «Історія та методологія суспільної географії», «Методологія 

економічної та соціальної географії», «Розвиток суспільно-географічної думки» та ін. 

для підготовки фахівців-географів у ВНЗ України, а саме у: Полтавському 

національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (довідка № 1450/01-

55/02 від 28.04.2017 р.), Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка (довідка № 050/450-30 від 10.04.2017 р.), Вінницькому державному 

педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (довідка № 12/138 від 

12.06.2017 р.), Центральноукраїнському державному педагогічному університеті 

імені Володимира Винниченка (довідка № 111-н від 01.06.2017 р.), Мелітопольському 

державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (довідка № 01-

28/1277 від 14.06.2017 р.), ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет 
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імені академіка Степана Дем’янчука» (довідка № 04/56 від 06.06.2017 р.), 

Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя (довідка № 05/259 від 

09.06.2017 р.), Сумському державному педагогічному університеті імені 

А. С. Макаренка (довідка № 1210 від 01.06. 2017 р.), Східноєвропейському 

національному університеті імені Лесі Українки (довідка № 03-28/03/1636 від 

02.06.2017 р.), Тернопільському національному педагогічному університеті імені 

Володимира Гнатюка (довідка № 694-33/03 від 08.06.2017 р.), Чернігівському 

національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка (довідка № 24 від 

07.06. 2017 р.). 

Матеріали дослідження використані у процесі реалізації Всеукраїнського 

проекту «Яскрава сторінка краєзнавчого руху», започаткованого Харківською 

науковою бібліотекою імені В. Г. Короленка (угода  № 16 від 17 вересня 2012 р.). 

Особистий внесок здобувача. Виконана дисертація є самостійною науковою 

працею, у якій представлено результати власних досліджень автора стосовно 

теоретико-методологічних і практичних результатів вивчення наукових шкіл 

суспільної географії в Україні. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в 

дисертації використано лише ті ідеї та висновки, що належать авторові особисто. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення й результати роботи 

виголошено в доповідях на з’їздах, науково-практичних конференціях та 

опубліковано в їхніх матеріалах. Найбільш вагомими з-поміж них є: ХІ та ХІІ з’їзди 

Українського географічного товариства (Київ, 2013 р.; Вінниця, 2016 р.); Міжнародні 

науково-практичні конференції: «Непрерывное географическое образование: новые 

технологии в системе высшей и средней школы» (Гомель, 2009, 2013 р.); 

«Географические аспекты устойчивого развития регионов» (Гомель, 2017 р.); 

«Українська історична географія та історія географії в Україні» (Чернівці, 2009 р.); 

«Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі» (Полтава, 

2009 р.); «Історія української географії та картографії» (Тернопіль, 2010 р.); «Мир 

современной географии» (Сімферополь, 2011 р.); «Потенціал сучасної географії у 

розв’язанні проблем розвитку регіонів» (Київ, 2013 р.); «Географічна наука і 

практика: виклики епохи» (Львів, 2013 р.); «Географія. Екологія. Туризм: теорія, 
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методологія, практика» (Тернопіль, 2015 р.); «Регіон – 2016: стратегія оптимального 

розвитку» (Харків, 2016 р.); Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Наукові 

пошуки географічної громадськості: вчора, сьогодні, завтра» (Луганськ, 2009 р.); 

«Географія та екологія: наука і освіта» (Умань, 2012, 2014 рр.); «Географічна наука та 

освіта» (Київ, 2015р.); «Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, 

українознавчі студії» (Львів, 2015 р.); «Освітні й наукові виміри географії» (Полтава, 

2016 р.). Узагальнення й висновки дисертації обговорювалися на наукових семінарах 

кафедри географії та методики її навчання Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. Автор отримав свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на науковий твір (Свідоцтво Державної служби інтелектуальної 

власності України № 67300 від 16.08.2016 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та практичні результати дослідження 

висвітлено в 54 наукових працях загальним обсягом 93,5 д.а. (із них 79,2 д.а. 

належить особисто авторові): 3 монографії (з них 2 одноосібні); 19 статей у 

вітчизняних фахових виданнях (з них 3 статті у виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних); 4 статті у фахових іноземних виданнях з імпакт-

фактором; 4 навчально-методичні посібники; 5 статей у інших виданнях, а також 19 

статей у збірниках матеріалів конференцій.  

Меті і завданням дослідження відповідає структура дисертації. Робота 

складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Вона викладена на 508 сторінках тексту (основна частина на 409 сторінках з 

урахуванням анотацій, списку публікацій, 24 таблиць і 9 рисунків) та містить 6 

додатків. Список використаних джерел нараховує 633 найменування. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ  

 

1.1. Концептуальні підходи до вивчення проблеми наукових шкіл у суспільній 

географії  

 

У сфері загальнонаукових проблем формування суспільно-географічної науки 

провідне місце належить питанню про наукові школи. Наукові школи – це один з 

найважливіших об’єктів наукового аналізу. Пізнання особливостей та  

закономірностей розвитку наукових шкіл у суспільній географії України дає змогу 

більш узагальнено висвітлити сутність наукової методології, її значення в процесі 

розвитку науки.  

Теоретичні підходи до феномену наукової школи як загальнонаукової проблеми 

розроблено в низці праць вітчизняних та зарубіжних учених [116; 158; 213; 215; 224; 

232; 265; 302; 437; 445; 446; 587; 603]. Водночас у сучасній науці немає єдності 

підходів до визначення сутності наукової школи. Уперше проблема вивчення 

наукових шкіл у географії була означена у праці «Наукові школи у географії» 

радянських учених Л. Абрамова та В. Єсакова [264]. Наукові школи як предмет 

дослідження, прикладні аспекти становлення й розвитку окремих наукових шкіл 

суспільної географії в Україні частково розглянуто в працях Я. Жупанського, 

О. Заставецької, Ю. Кандиби, О. Краснопольського, Н. Краснопольської, Л. Нємець, 

Я. Олійника, М. Пістуна, В. Руденка, О. Чернюха, О. Шаблія, О. Яроменко та ін.  

 У сучасних наукових дослідженнях з проблем становлення суспільної 

географії, що репрезентують передовсім вивчення розвитку предметного змісту 

науки чи наукового знання загалом, усе ж таки починають звертати увагу і на 

еволюцію форм організації науки, її структури, методів дослідження, формування та 

діяльність наукових шкіл. Метою нашої роботи є дослідження концептуальних 

основ феномену наукової школи суспільної географії в Україні. Особливе значення 

досліджень наукових шкіл у суспільній географії має пізнання різноаспектної 

взаємодії між вченими. При цьому наукові школи слід розглядати як форми 
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колективної творчості вчених, що сприяють розробці й запровадженню нових 

наукових ідей. Отже, в суспільній географії, сьогодні, назріла досить актуальна 

проблема дослідження організації та функціонування наукових шкіл.  

Наукова школа є соціальним феноменом суспільно-географічної науки, який 

дає змогу вивчити когнітивні та соціальні характеристики наукової діяльності в 

їхній єдності та взаємозалежності. Наукова школа формує особливу динамічну 

структуру науки, яка забезпечує наступність наукового знання і створює оптимальні 

умови для розвитку суспільної географії. У науковій школі консолідуються окремі 

центри, що різняться характером свого впливу на становлення та розвиток науки. 

Дослідження причин виникнення наукових шкіл, взаємозв’язків між ними, чинників 

їхнього взаєморозвитку та результативності діяльності порівняно з досягненнями 

інших шкіл розкриває власне сам механізм розвитку суспільної географії в Україні 

загалом. З метою виявлення факторів, особливостей та закономірностей досвіду 

функціонування суспільної географії в Україні надзвичайно важливо 

використовувати досвід формування конкретних наукових шкіл. Вивчення наукових 

шкіл в суспільній географії, безперечно, є одним з пізнавальних завдань її 

методології. Однак досвід досліджень у цьому напрямку майже відсутній. Очевидно, 

саме цим можна пояснити багатозначність у трактуванні категорії «наукова школа» 

або навіть його відсутність у науковій літературі, до речі, не лише в суспільно-

географічній. Провідною силою розвитку географії є науковці, роль і значення яких 

суттєво зростає тоді, коли вони створюють наукові школи. Їхній вплив на розвиток 

науки неоднозначний, а їхні праці та ідеї не завжди були справедливо оцінені 

сучасниками й нерідко сприймалися лише через певний час. Поширеним у нашій 

науці є й той факт, коли найвидатніші її світочі не залишали після себе учнів, тобто 

не створювали наукової школи. Як бачимо об’єктивна оцінка внеску окремих 

науковців і їхніх шкіл в розвиток суспільно-географічної науки, у формування 

стійких концепцій, учень, теорії і методики науки є вкрай важливою.   

Зважаючи на те, що наукові школи як самостійний об’єкт вивчення 

розглядаються не лише у методології суспільної географії, але й у наукознавстві, 

закономірною є можливість їх міждисциплінарного дослідження, що дає змогу  
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розширити методологію та понятійно-категоріальний апарат суспільно-географічної 

науки. Використання наукознавчого підходу у процесі вивченні наукових шкіл у 

суспільній географії потребує визначення предмета наукознавства та зіставлення 

його пізнавальних можливостей порівняно з предметом географії. Це вможливить 

виявлення різноманітних характеристик наукових шкіл і відбір конкретних 

ефективних моделей для їх вивчення.  

У науковій літературі з-поміж загальних проблем наукознавства можна 

простежити різні підходи до виокремлення наукових шкіл. Зокрема, варто надавати 

перевагу оригінальним науковим ідеям та їх втіленню в наукові принципи, теорії, 

концепції тощо. Наукову школу в цьому контексті слід розглядати як структурний 

елемент науки, що існує всередині самої науки й дає змогу сконцентрувати зусилля 

великої кількості молодих учених під безпосереднім керівництвом засновника 

певного наукового напряму для розв’язання визначеної, досить обмеженої сфери 

актуальних проблем суспільної географії. За системного підходу до розуміння 

наукової школи вона розглядається як система, що складається з учених і їхньої 

дослідницької діяльності, спрямованої на реалізацію провідної ідеї наукової школи. 

Особистісний підхід до розуміння поняття наукова школа дає змогу закцентувати на 

колективній співпраці та груповому творчому мисленні науковців (представників 

наукової школи), які мають спільну мету – створення нового теоретико-

методологічного знання. Під науковою школою в цьому разі слід розуміти 

співтовариство вчених різних статусів, компетенції і спеціалізації, що координують 

свою дослідницьку діяльність під керівництвом лідера, зробили вагомий внесок у 

реалізацію і розвиток дослідницької програми та здатні активно представляти мету й 

результати дослідницької програми наукової школи. На думку Ю. Храмова, наукова 

школа – це не лише колектив дослідників з науковим лідером (учитель і учні або 

лабораторія і відділ на чолі з керівником), а творча співдружність учених різних 

поколінь, що послуговуються однаковими принципами підходу до розв’язання тієї 

чи іншої проблеми, стилем роботи і мислення, оригінальністю ідей і методів 

реалізації своєї наукової програми, яка виявила значні результати та завоювала 

авторитет і суспільне визнання в певній галузі знання [450].  
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У наукознавстві наука розглядається як особлива форма пізнання, як 

специфічний вид суспільної діяльності, як важлива соціально-практична сила. Тому 

«специфічним предметом наукознавства є дослідження взаємодії різноманітних 

елементів, що визначають розвиток науки як цілісної системи та особливої форми її 

діяльності, її зв’язків з іншими суспільними явищами та соціальними інститутами й 

залежність науки від них» [244, с. 41]. Наукознавство як учення про загальні 

закономірності розвитку й функціонування науки передбачає всестороннє (у 

логічному, соціологічному, територіальному, політичному, економічному, 

психологічному та інших аспектах) відображення загального, що характерне для 

різних наук, їх взаємодії, а також відносин між наукою, з одного боку, і 

суспільством, з іншого [369, с. 16]. Отже, вивчення наукових співтовариств 

вкладається у предмет наукознавства, яке дає змогу реалізувати системне 

дослідження характеристик наукових шкіл. Це вможливлює визначення процесу 

формування наукового знання та інформаційних масивів науки на основі пізнання 

різноманітних процесів і відношень, характерних для науки.  

 Проблема категорії та змісту «наукова школа» в суспільній географії перебуває 

на стадії формування, а наявні окремі праці носять дискусійний характер [290, с. 12–

20], але чим більше буде напрацювань із цієї проблеми, тим швидше можна буде 

виробити загальні підходи, критерії у її вивченні. Історико-науковий підхід до 

вивчення феномену наукової школи дає змогу описати наукову школу за її внеском 

у накопичення та розвиток наукових ідей, схарактеризувати лідера школи та його 

послідовників. Наукознавче бачення цього явища вимагає вивчити наукове 

співтовариство як творчий процес, розкрити за кожним новим поступом ідей 

представника наукової школи  не його асоціації, а складну систему міжособистісних 

відносин [603, с. 7]. Тому досить важливо визначити сутність та змістовне 

наповнення категорії «наукова школа», ідентифікувати систему понять, логічно 

зв’язаних з нею. Можемо стверджувати, що змістове розходження в наповненні 

терміна «наукова школа» навіть у межах наукознавства є очевидним. Його 

використовують для позначення групи вчених, які складають відгалуження певного 

напряму, уживають як синонім у значення того самого наукового напряму, 
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розуміють як наслідування групою вчених якоїсь конкретної наукової традиції. 

Поширеними є також підходи виокремлювати національні наукові школи або ж 

виділяти групу вчених, які досліджують один або декілька однорідних об’єктів. 

Водночас, можна виокремити й загальні підходи, що сформувалися в теорії та 

практиці наукознавства щодо трактування змісту поняття «наукова школа». Вони 

зводяться до таких позицій: наукова школа є колективом учених за необов’язкової 

умови їх належності до однієї наукової установи; у межах такого колективу під 

керівництвом лідера здійснюється діяльність щодо розробки конкретних проблем за 

дослідницькою програмою та ідеями лідера, організація й координація спільних 

зусиль, спрямованих на реалізацію подальшого поступу науки, підготовка наукових 

та науково-педагогічних кадрів, установлення особливих норм взаємовідносин між 

членами наукової школи як дослідницького колективу. 

Г. Уолл зазначає, що про наукову школу можна говорити, коли є керівник, який 

щедро свої дарує ідеї. Наукова школа стає справжньою, коли раніше розпорошені 

науковці добровільно вступають в зацікавлене, вільне, не прагматично мотивоване 

обговорення значущої для кожного проблеми і разом досягають її розв’язання [262, 

с.3]. За визначенням В. Жекуліна, під науковою школою слід розуміти групу вчених, 

об’єднаних спільною методологією та загальними поглядами на сутність 

досліджуваних явищ на основі використання схожих методів пізнання [130, с. 77].  

Ураховуючи різні підходи до визнання існування наукової школи, Я. Олійник 

та Н. Краснопольська під науковою школою в географії пропонують розглядати 

неформальне творче співробітництво висококваліфікованих дослідників, об’єднаних 

спільністю підходів до розв’язання наукової парадигми. У такому разі визнання 

наукової школи свідчить про її суспільну популярність і результативність. До її 

головних ознак вчені відносять: наявність лідера, до школи належать безпосередні 

учні й послідовники ідей лідера, школа має певне місце функціонування, загальні 

ідеї та загальні підходи до розв’язання поставлених завдань, свій стиль роботи, що 

не змінюється у зв’язку зі зміною проблематики [286, с. 96].  

На думку А. Фурмана, основною організаційною структурою груп вчених у 

вищій школі є кафедра, а фундатором системних наукових розроблень – завідувач 
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[445, с. 49–58].  

Отже, наукова школа в суспільній географії – це колектив учених на чолі з 

лідером, які розробляють перспективний напрямок і мають визнання в науковому 

співтоваристві. Наукова школа є творчим об’єднанням однодумців, що працюють 

або ж працювали в межах одного напрямку науки. Наукові школи в суспільній 

географії України різняться між собою традиціями, проблематикою досліджень й 

дослідницькими програмами, основною концепцією, особливим підходом і стилем 

дослідження з відповідними йому методами, масштабами, характером, обсягом і 

результативністю дослідження.   

Завдяки таким основним характеристикам наукові школи забезпечують 

поступальний розвиток наукового знання і створюють умови для його еволюції. 

Вони є тим соціальним феноменом, який уможливлює розгляд в одній площині 

предметних, пізнавальних, соціальних характеристик суспільної географії в Україні 

як феномену ХХ ст. Аналіз наукових шкіл дає змогу відповісти на питання 

формування наукового суспільно-географічного знання загалом та його складників 

зокрема, розглянути особливості формування нових наукових ідей [277, с. 249]. 

Отже, вивчення формування та розвитку наукових шкіл у суспільній географії дає 

змогу осмислити науку в усій її різноманітності. Найбільш ефективним таке 

осмислення можливе в межах системного підходу, оскільки і сама наука, і наукова 

школа, і наукове знання належать до системоутворювальних об’єктів.  

Ознаки та критерії наукової школи є також досить складною проблемою. 

Ю. Саушкін звертав увагу на такі ознаки наукової школи: науковий напрям, який 

розробляє ця школа; роль фундаторів таких шкіл – працездатних, цілеспрямованих 

учених, які мають багато учнів і послідовників, спонукають до досліджень, 

відкриттів, пошуків, практичних втілень результатів на практиці; сила волі творчої 

групи, відданість своїй справі [401]. 

Науковій школі, за Я. Олійником та Н. Краснопольською [286], мають бути 

притаманні такі риси, як наявність лідера дослідницького колективу, керівника 

школи; спільний стиль роботи і стиль мислення; наукова ідеологія, певна наукова 

концепція (фундаментальна ідея), науково-дослідна програма; особлива наукова 
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атмосфера; висока кваліфікація дослідників, що групуються навколо лідера; 

значущість отриманих ними результатів, високий науковий авторитет у  цій сфері.  

На думку О. Шаблія науковій школі притаманні три складники: людський 

складник – наявність групи вчених-однодумців або тих, які працюють у певному 

спрямуванні і мають неформального (нерідко формального) лідера; наявність 

організації наукових пошуків, організаційних одиниць (кафедри, відділи, інститути, 

редакції видань, наприклад енциклопедій, часописів тощо), які створюють 

«виробничу», соціальну й організаційно-управлінську інфраструктуру наукової 

школи; наявність фундаментальних теоретичних і в цьому контексті часто 

практичних розробок, відмінних від наукових розробок інших шкіл [531]. 

Аналіз наукознавчої літератури дає підстави виділити основні елементи, або 

ознаки, наукової школи. Вихідною точкою є усвідомлення науковим 

співтовариством конкретної наукової проблеми. Виникнення наукових шкіл 

спостерігається в процесі формулювання наукових проблем, усвідомлення яких 

пов’язане з внутрішніми закономірностями розвитку самої науки або ж реалізацією 

відповідного соціального замовлення. Тому важливим внутрішнім фактором 

формування наукових шкіл в суспільній географії є дослідницька програма, що є 

центральною категорією у процесі аналізу закономірностей функціонування 

наукових шкіл. Дослідницька програма зазвичай не є фіксованим документом, її 

можливо ідентифікувати на основі аналізу діяльності колективу дослідників, 

зокрема через наявність загальних принципів і завдань наукової діяльності; 

теоретичних уявлень про природу досліджуваних явищ; систему понять і категорій; 

характерний набір методів дослідження та спільну методику пошуку нових ідей.  

Лідер наукової школи є автором ідеї, яка приймається як вихідна під час 

розв’язання завдань. Д. Зербіно, посилаючись на ставлення учених до дослідницької 

діяльності, пропонує таку типологію науковців-лідерів: 1) учений-енциклопедист, 

учений-читач, але епізодичний дослідник; 2) учений-дослідник, що постійно 

працює, шукає, сумнівається, висуває гіпотези, будує концепції, створює теорії, 

висуває ідеї; 3) учений-філософ, який прагне до аналізу, синтезу та узагальнення 

досліджень, здійснених іншими; будучи гарним теоретиком, може запропонувати 
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нові ідеї, теорії, концепції; 4) учений-адміністратор, що сприяє зародженню та 

розвитку нових наукових напрямів в установах, якими керує; 5) учений-викладач, 

який прагне до постійного вдосконалення; 6) учений-кар’єрист, що здобувши всі 

можливі ступені та звання не цікавиться науковими здобутками своєї школи [158, 

с.43–45]. Навколо лідера – автора дослідницької програми групуються члени 

наукової школи. Сам процес реалізації дослідницької програми дає змогу виділити 

два шляхи формування наукової школи. Перший варіант такий. Лідер наукової 

школи висуває й розробляє суспільно-географічну концепцію чи теорію, яка 

отримує загальне визнання. При цьому представники – носії наукової школи – 

орієнтуються на подальший розвиток цієї теорії, її коригування. Згідно з другим 

варіантом дослідницька програма формується вже в ході діяльності наукової школи. 

Лідер наукової школи в цьому разі хоч і є основним розробником – ініціатором 

програми досліджень, однак кожен представник школи бере участь у розробленій 

теоретичній позиції школи, яка розвивається, збагачується новими ідеями завдяки 

спільним зусиллям учасників школи [275, с. 56–57]. Отже, дослідницька програма є 

своєрідним феноменом наукової свідомості, логічною системою, яка визнана 

групою вчених, а також феноменом діяльності, що представлений її цільовими 

установками й способами досягнення пізнавальних завдань. 

Теорія і практика наукознавства виокремлює п’ять основних стадій реалізації 

дослідницької програми наукової школи: 1) стадія готовності, тобто етап виходу 

носіїв школи на відповідний інтелектуальний рівень, включаючи освіту, контакти, 

оволодіння категорійною структурою певної галузі знань; сприйняття соціального 

замовлення в його найбільш узагальненій формі; 2) стадія вибору проблеми, зокрема 

виявлення невідповідності даних розроблених і визнаних теорій та реалій 

практичного життя; 3) власне розробка програми, обговорення й розв’язання 

поставлених завдань; 4) стадія реалізації програми, розробка і втілення в життя 

конкретного плану діяльності; 5) стадія забезпечення соціально значущого 

результату діяльності, тобто етап утілення на якому висунута, розроблена й 

доведена ідея представляється широкому загалу [185, с. 157–218].  

Беручи до уваги такі стадії розвитку наукової програми, можна зробити 
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висновок, що саме остання виступає рушійним чинником розвитку наукової школи і 

водночас може слугувати й фактором її деградації та зникнення. Саме тому в 

процесі вивчення наукових шкіл досить важливим є аналіз змісту дослідницької 

програми. У той же час вивчення процесу формування дослідницьких програм 

вимагає звернути увагу на інший важливий компонент наукової школи – її 

ієрархічну структуру. У школі виділяється лідер, автор теоретичної програми, яка 

приймається як вихідна у процесі розв’язання поставлених завдань, навколо якої 

об’єднуються інші члени. Учені, що складають наукову школу, різняться віком, 

компетентністю, ступенем професійної освіти, практичного досвіду. Тому важливу 

роль в ній відіграють зв’язки між носіями школи. Вони відображають статус і роль 

членів колективу у зв’язку з їхньою діяльністю з реалізації дослідницької програми. 

На вершині ієрархії опиняється лідер наукової школи і її теоретичне ядро [49, с. 

119]. Представниками теоретичного ядра наукової школи зазвичай є учні та 

послідовники лідера. При цьому в процесі реалізації дослідницької програми вони 

самі поруч з учителем стають учителями нового покоління вчених.  

Системоформувальним елементом відносин, спостережених у науковій школі, 

є її керівник. Його наявність як автора дослідницької програми є важливим 

критерієм ідентифікації наукових шкіл. Лідер виконує важливі функції в рамках 

наукової школи, зокрема пізнавальні – через постановку завдань в межах 

дослідницької програми; науково-педагогічні – через виховання нового покоління 

дослідників та організаційні – як організатор роботи наукового колективу. У 

наукознавстві розглядаються також психологічні й соціальні функції керівника 

наукової школи, які розкриваються через його особисті якості, наявність інтуїції, 

уміння генерувати нові ідеї, організаційні здібності тощо [375, с. 418].  

Ще одним структурним елементом діяльності наукової школи є «асиміляція» 

нових представників або прихильників, оскільки школа прагне розширювати коло 

прибічників своїх ідей. Поповнення наукової школи вимагає від її представників 

приділяти увагу поширенню та популяризації ідей та вихованню нового покоління 

дослідників. Учні сприймають від лідера та носіїв школи різні за складом та 

функціями види знань, а саме загальнокультурний фонд знань; операції і процедури, 
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покликані на реалізацію дослідницької програми; правила переносу операцій і 

процедур в інші галузі знання для виконання аналогічних досліджень; евристичні 

правила підвищення концептуального рівня дослідницької програми; норми 

професійної і соціальної поведінки в наукових співтовариствах. 

Молоді дослідники не лише розробляють фрагменти дослідницької програми, 

але й самі в процесі дослідницького пошуку роблять свій внесок у цю програму. Так 

концепція, яка розробляється науковою школою, збагачується новими результатами, 

а перед лідером постають нові питання, що змушують його розвивати дослідницьку 

програму. Водночас слід зазначити, що підготовка учнів є не самоціллю наукової 

школи, а вираження об’єктивної закономірності розвитку науки, адже наукова 

школа не формує, а сприяє розвитку необхідних якостей наукової діяльності своїх 

учнів та послідовників. 

Проблема підготовки послідовників наукової школи досить тісно пов’язана з 

питанням її життєвого циклу, тобто тривалості її існування. Життєвий цикл наукової 

школи загалом обмежений періодом реалізації дослідницької програми – 

публікацією сукупної системи знань, що виникає в ході розв’язання наукової 

проблеми, результатом чого й була дослідницька програма [49, с. 149]. Прийнято 

вважати, що наукова школа включає в себе щонайменше два покоління вчених, які 

розвивають новий напрям науки.  

Ураховуючи всі перелічені ознаки наукової школи та визначальну роль учених 

– представників школи (лідера і його послідовників), скажемо однак, що вирішальне 

значення для розвитку суспільно-географічної школи має розробка нових підходів, 

принципів, теорій та закономірностей, започаткування нових наукових напрямків. З 

цієї позиції наукова школа в суспільній географії здебільшого розвивається в новій 

області методології у процесі диференціації чи, навпаки, інтеграції суспільної 

географії. У процесі розробки нового напряму в змаганні з іншими напрямами 

формується наукова школа як соціальний організм. На цьому етапі власне і 

проявляється найповніше роль лідера (керівника) школи та його творча й 

організаторська діяльність. Наступною ознакою школи, як і стадією її розвитку, є 

наукове та соціальне визнання нового напряму. 
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Отже, зміст поняття «наукова школа» характеризується системною сукупністю 

необхідних і достатніх ознак. Однак їх прояв у кожному конкретному випадку 

розвитку географії в Україні спостерігається по-різному, а це, зі свого боку, 

призводить до того, що наукові школи відрізняються між собою не лише 

своєрідністю дослідницьких програм, але й різним ступенем впливу на наукове 

співтовариство та розвиток суспільно-географічної науки загалом. Такий розвиток 

визначається масштабами наукового внеску, що характеризується аспектами 

концептуальних подій, які продукують наукові школи, а саме формулювання й 

розробка нової проблеми; створення нової теорії чи гіпотези, формування нового 

поняття; розвиток теорії науки; обгрунтування закономірностей; відкриття нових 

явищ; розробка нових методів дослідження чи вдосконалення відомих; накопичення 

фактичного матеріалу [375, с. 238–242].  

Однією з теоретичних проблем розуміння сутності наукової школи в суспільній 

географії є проблема їх типології. У науці сформувалися різноаспектні підходи до 

розв’язання цієї проблеми. Найпоширенішою моделлю класифікації наукових шкіл є 

виокремлення їх п’яти основних типів [606; 625]. Перший тип – авангардна наукова 

школа, яка є співтовариством учених, що продукують у межах принципово нових 

програм і дослідницького апарату концептуальні події в розвитку науки 

надзвичайно високого рівня (наприклад, наукові теорії). Останні відповідають 

критеріям науковості, достовірності, значущості, перспективності. Перевага нової 

програми і її дослідницького апарату є настільки вагомими, що нове знання досить 

швидко включається у всезагальний фонд знань. Дослідницька програма такої 

школи досить швидко отримує прихильників і поширюється вже у вигляді нових 

напрямів науки. Другий тип – це наукова школа – конкурент. Вона зазвичай є 

локальним співтовариством учених, що розробляють дослідницьку програму, хоча й 

близьку за часом висунення до програми «авангардної» школи, проте з 

концептуальними положеннями нижчого рівня. Представники такої школи 

володіють менш переконливими перевагами в розв’язанні проблем. Тому носії 

наукової школи – конкурента, через свого лідера, який слугує зв’язувальним 

елементом, приєднуються до авангардної школи як новий її напрямок. Третім типом 
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є школи-автаркії, що являють собою наукові співтовариства, аналогічні до другого 

типу, але задовольняються привілейованим становищем на регіональному рівні та 

не претендують на інкорпорацію своїх досягнень загальним фондом знань. 

Четвертою моделлю є компрадорські наукові школи, які фактично ізольовані від 

загального фонду знань. Їхні програми, форми, способи й основні результати є 

скомпільованими з недоступних для всіх інших шкіл джерел. Останній тип наукових 

шкіл представляється як епігонська школа, тобто співтовариство вчених, що 

розробляють програму відомих учених минулого [49, с. 133].   

О. Краснопольський розробив класифікацію наукової школи в географії Росії, 

виділивши такі її рівні:  

- загальноросійська (раніше радянська) національна географічна школа, яка 

відповідає групі наукових шкіл, що мають спільну методологію, характеризуються 

комплексним підходом до дослідження наукових проблем і практичним 

застосуванням результатів досліджень; 

- загальногеографічні школи (наприклад, школи загального чи комплексного 

країнознавства); 

- міждисциплінарні школи (еколого-географічні,  історичної географії тощо); 

- наукові школи окремих географічних наук (галузеві – у галузі фізичної 

географії, суспільної географії, історії й методології географії тощо); 

- школи наукових напрямків (загально-географічного, соціально-географічного, 

політико-географічного й інших напрямів, тобто наукові школи, які розв’язують 

часткові теоретичні та прикладні питання окремих географічних наук [203]. 

Прийнято також виокремлювати такі види наукових шкіл: 1) класична наукова 

школа – неформальний колектив, який виникає у процесі переходу від 

індивідуальних форм наукової праці до колективної. Організовується вона на базі 

ВНЗ та значною мірою залежить від керівника, а час її існування визначається 

тривалістю творчої активності лідера; 2) дисциплінарна наукова школа з’являється 

як неформальний колектив на початковій стадії розробки наукового напряму. Така 

школа меншою мірою ніж «класична», прикута до свого керівника, а час її існування 

визначається часом виходу напряму, що розвивається з-під повного контролю 
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лідера; 3) проблемна наукова школа організовує науку за проблемним принципом. 

Функціонує як формальний колектив, який розробляє ту чи ту наукову проблему. 

Час її існування визначається часом актуальності досліджень [448, с. 275–285]. 

Досить цікавим для суспільної географії може бути підхід до класифікації 

наукових шкіл розроблений Д. Зербіно [158] для типології наукових шкіл загалом: 

територіальні наукові школи (Київська, Львівська, Одеська тощо); особисті наукові 

школи (школа академіків С. Рудницького, К. Воблого, М. Паламарчука, Л. Руденка 

та ін.); наукові школи навчальних чи академічних установ (школа Інституту 

географії НАН України, наукова школа Одеського університету тощо); національні 

наукові школи (школа української суспільної географії); предметні школи наукових 

досліджень (школа історії географії, атласного картографування, господарського 

комплексоутворення тощо). 

М. Ярошевським розроблено три типи наукових шкіл: науково-освітня, школа – 

дослідницький колектив та школа як напрям у певній сфері знань [603, с. 7–97]. 

Такий підхід детально розроблений у праці А. Фурмана, який, услід за 

М. Ярошевським, виділив подібні типи шкіл та визначив умови їх функціонування 

[446, с. 11–29]. Цю модель доцільно застосувати й для типології наукових шкіл у 

розвитку суспільної географії в Україні та виділити їхні типи:  

- протошколи – наукові системи нагромадження об’єктивних знань у галузі 

суспільної географії, що є соціально значимими складовими суспільної свідомості; 

ці форми організації були характерними для другої половини ХІХ ст., 

характеризувалися індивідуальною діяльністю окремих дослідників, а в кінцевому 

результаті стали основою для зародження наукових шкіл різних типів (прикладами 

протошкіл є описове країнознавство, статистика та етнографія);  

- школи-напрями – найбільш ефективні і досконалі форми колективної 

пізнавальної творчості, що виступають концептуальною ланкою розвитку суспільно-

географічної науки; вони характеризуються розробленою методологічною базою, 

репрезентують загальний стан розвитку суспільної географії на тому чи іншому 

етапі (школи галузевої статистики, географії людини, економічної географії тощо), у 

їх межах розвиваються відповідні науково-освітні школи та школи-колективи; 
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- науково-освітні школи формуються за наявності оригінальної дослідницької 

програми і функціонують здійснюючи, окрім розробки цієї програми, підготовку 

наукових кадрів вищої кваліфікації; такі наукові школи формуються на основі 

кафедр ВНЗ чи відділів НДІ (наприклад суспільно-географічна школа Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, школа УНДІГК тощо); часто 

такі школи називають регіональними (наприклад львівська школа суспільної 

географії і т.д.);  

- школи як дослідницькі колективи, формуються на основі авторської 

дослідницької програми, яка є результатом наукової діяльності лідера, а потім уже 

розробляється його наступниками та учнями; такі наукові школи, як правило, 

розробляють теоретико-методологічні засади відповідного наукового напряму 

(наприклад, суспільно-географічна школа акад. М. Паламарчука), їх ще називають 

персональними школами, оскільки функціонують за принципом «учитель – учні»;  

- школи парадигмального типу являють собою науково-дослідницькі програми, 

що поєднують теорію, методологію та практику досліджень, вирішують міжгалузеві, 

полідисциплінарні проблеми; такі наукові школи є загальновизнаними галузями 

науки, вони включають у себе школи-напрями, науково-освітні школи та школи-

дослідницькі колективи (наприклад сучасна суспільно-географічна школа); школи 

парадигмального типу можуть ідентифікуватися ще й за країною, називаючи їх 

національними школами (наприклад українська школа суспільної географії).  

Отже, наукознавство розглядає інваріантні ознаки наукових шкіл, а їх 

поєднання в єдиній системі науки, зокрема суспільної географії, дає змогу говорити 

про логічну модель наукової школи. Вона передбачає виявлення генетичних зв’язків 

наукової школи, що вимагає використання історико-наукового підходу. Потім 

відбувається аналіз відносин між представниками наукової школи та їх взаємовплив 

на результати діяльності, визначаються напрямки розвитку наукової школи і її тип, 

динаміка розвитку наукової школи. У наукознавстві досить поширеною є практика 

виділяти такі характеристики наукової школи, які можуть бути притаманні 

науковим об’єднанням різного типу, зокрема, такі: неформальність об’єднання, 

наявність лідера, загальноприйнята концепція дослідження, творча атмосфера, 
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радикальний вплив на розвиток галузі пізнання [245, с. 163]. Тому для досягнення 

пізнавальної мети щодо функціонування наукових шкіл суспільної географії в 

Україні важливо дати характеристику наукової школи, визначити її місце в межах 

більшої структури науки (галузі наукового пізнання); порівняти наукові школи між 

собою не за формальними ознаками, а за певним набором об’єктивних ознак. 

Використання ж методології наукознавства загалом у процесі вивчення наукових 

шкіл у суспільній географії дає змогу окреслити шляхи руху наукового пізнання до 

конкретної інформації, до минулого суспільно-географічної науки в Україні. 

Досвід розвитку географії в Україні показує, що в узагальнювальних працях, які 

висвітлюють її формування, відсутні спеціальні студії, присвячені функціонуванню 

наукових шкіл. Лише у працях Я. Жупанського, Я. Олійника й Н. Краснопольської 

зроблено спробу цілісно охопити як у хронологічному й територіальному, так і в 

структурному плані історію розвитку географічної науки в Україні. Що ж стосується 

суспільної географії, то схожі напрацювання зафіксовані у працях М. Пістуна [343] 

та О. Шаблія [531]. Такий стан справ призводить до значних труднощів під час 

постановки й розв’язання конкретно-наукових проблем і незавершеності наявних 

знань у сфері історії географії в Україні. Це також є наслідком пізнього оформлення 

історії географії в Україні у самостійну науку, а часом і причиною непрестижності 

таких досліджень в умовах ринкового суспільства. Феномен наукових шкіл у 

суспільній географії не може бути повноцінно вивченим без усвідомлення й 

розв’язання методологічних проблем суспільної географії. Звичайно, слід окреслити 

ці проблеми, виявивши ступінь їх впливу на вивчення суспільно-географічних шкіл. 

Важливим аспектом у процесі визначення таких проблем є усвідомлення того факту, 

що в історії суспільної географії в Україні теоретико-методологічні узагальнення 

були зроблені значно пізніше, ніж оформилася сама наука. Сама ж категорія «історія 

географії» стала результатом довгих пошуків. Уперше розвиток географії загалом та 

в Україні зокрема в працях вітчизняних учених була висвітлена ще на поч. ХХ ст. У 

цьому зв’язку назвемо праці теоретиків землезнавчої науки С. Рудницького, 

П. Тутковського, В. Кубійовича та ін. Проте лише наприкінці ХХ ст. з’явилася 

тенденція, радше інтуїтивна, теоретичних і прикладних досліджень у сфері історії 
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географії в Україні. До найбільш вагомих узагальнювальних праць можна віднести 

роботи Я. Жупанського, О. Шаблія, М. Пістуна, М. Костриці та ін. Надзвичайно 

важливим етапом став 2000 р., коли в Тернополі було започатковано видання 

часопису «Історія української географії» (шеф-редактор О. Шаблій). Сьогодні ж 

історія суспільної географії як самостійна галузь науки вже має значні здобутки й 

результати, але водночас залишається низка важливих проблем, які потребують 

розв’язання. До таких проблем розвитку суспільної географії в Україні належать і її 

наукові школи. Досвід еволюції суспільної географії показує, що її предмет включає 

в себе процес накопичення знань, виникнення нових ідей, концепцій, теорій, методів 

дослідження, змін організаційної структури, динаміку соціальних форм науки. Ці 

компоненти предмета суспільної географії дозволяють вивчати її наукові школи. 

Предметна сфера суспільної географії визначає зміст її методологічних 

проблем, розв’язання яких є важливим у процесі вивчення наукових шкіл. 

Найбільшого значення набувають такі проблеми: аналіз методології, структури і 

рівнів географічного знання, вивчення методів та методики досліджень із проблем 

розвитку географії, взаємовідносини географічної науки і суспільства через 

вивчення факторів розвитку науки; понятійно-термінологічний апарат формування 

суспільної географії як науки, джерелознавчі дослідження тощо. Відзначимо, що 

феномен наукових шкіл в географії України не має свого обґрунтування, хоча є 

часто вживаним поняттям. Не розроблені на сьогодні залишаються критерії 

класифікації розвитку географічної науки стосовно поняття «наукова школа». 

Нерозв’язаність цих проблем вимагає розробки методологічних і теоретичних 

підходів у вивченні наукових шкіл за одночасного дослідження конкретних 

колективів. Тому під час вивчення еволюції суспільної географії одночасно 

розв’язуються проблеми методології  географії загалом.  

Отже, проблема наукових шкіл у суспільній географії на сьогодні є досить 

актуальною та малодослідженою. Одним із напрямків досліджень у галузі 

суспільної географії в Україні має стати пізнання теоретичних та практичних 

аспектів функціонування наукових шкіл.  
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1.2. Методологічні основи дослідження процесу формування  

суспільно-географічних наукових шкіл  

 

Більшість сучасних досліджень із проблем розвитку суспільної географії в 

Україні пов’язані з узагальненням та систематизацією відомостей про накопичення 

суспільно-географічних знань. Проблема вивчення географічних шкіл є найменш 

розробленою в суспільній географії України. Слід зазначити, що в зарубіжній, не 

пострадянській, географічній літературі зовсім відсутнє поняття «наукова школа». 

Європейська географія допускає, що на певному етапі розвитку географічної науки 

з’являється провідний учений, який має учнів, послідовників. Акцентовано увагу на 

французькій школі географії людини П. Відаля де ла Блаша, німецькій школі 

антропогеографії Ф. Ратцеля та ін. Схожі думки підтримуються також у працях 

американських учених П. Джеймса, Дж. Мартіна,  Дж. О. Томсона, К. Грегорі та ін. 

Проте особливої актуальності набуває характеристика тенденцій у розвитку 

суспільної географії в Україні крізь призму виявлення й осмислення її окремих 

наукових шкіл. Такі дослідницькі завдання визначилися протягом останніх років, 

оскільки простий «бібліографізм», описовість, або ж «фактологізм» не забезпечить 

реалізації мети й завдань цілісного пізнання розвитку суспільної географії в Україні 

як самостійної галузі наукового пізнання.  

Сьогодні, в умовах подолання свого емпірично-описового етапу розвитку, 

суспільна географія в Україні повинна перейти на якісно новий рівень методології 

пізнання, що може бути реалізоване передовсім шляхом міжпредметної та 

міждисциплінарної інтеграції. Зі свого боку, вивчення і розкриття закономірностей 

та механізмів розвитку науки, висвітлення еволюції суспільно-географічного знання 

в такій послідовності, системі й формі, яка б найповніше відображала суспільну 

географію в Україні як єдність зовнішніх та внутрішніх чинників її розвитку, 

можливий лише на основі розуміння рівнів організації наукового пізнання. 

Важливими напрямами дослідження є аналіз формування суспільно-

географічних наукових шкіл, їхньої взаємодії, наступність у часі, класифікації, 

типології тощо. Вони передбачають реалізацію таких пізнавальних етапів: 
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- вивчення суспільних потреб у науковому напрямку, який розробляє 

конкретна наукова школа; 

- аналіз ролі основоположників наукових шкіл, які створюються зазвичай 

відомими вченими, що мають багато учнів і послідовників; 

- дослідження розвитку суспільно-географічної науки, її формування,  

перспектив, які зумовлюють зародження, відродження й розвиток наукових шкіл; 

- розгляд відмінностей наукової проблематики і дослідницьких програм, 

стрижневих концепцій, підходів і стилів дослідження наукових шкіл; 

- окреслення новаторського елемента функціонування наукових шкіл та 

особливостей поширення її ідей.    

Формування суспільно-географічних шкіл різних типів є результатом 

різноманітних шляхів становлення суспільної географії в Україні як науки, у яких 

відображаються не лише загальні тенденції розвитку суспільно-географічної думки, 

але й своєрідні особливості її еволюції на окремих етапах чи в окремих регіонах, що 

є свідченням багатоманіття шляхів формування суспільної географії в Україні.  

Методологію рівнів організації наукових досліджень з проблем розвитку 

науки розроблено в низці робіт, зокрема М. Вебера, В. Гейзенберга, Б. Грязнова, 

Г. Доброва, Ф. Клейна, Н. Кузнєцової, Д. Максвела, Л. Маркової, О. Мельникової, 

В. Оствальда, П. Рачкова, М. Родного, В. Уевелла, Ю. Храмова та інших, хоча 

вперше ці питання були обґрунтовані ще в працях В. Вернадського [40]. 

Окремі аспекти окресленої проблеми розглядалися у працях українських 

спеціалістів різного профілю, однак у більшості випадків ці дослідження мають 

вузькопрофесійний характер й опираються на використання традиційних методів 

дослідження, які не дають змоги адекватно описати й оцінити таку складну систему, 

як суспільно-географічна наукова школа. Питання методологічного обґрунтування 

статусу наукової школи як категорії в суспільній географії перебуває в стані 

розробки. Спорадичні монографічні дослідження, невелика кількість дисертацій чи 

періодичні публікації з питань розвитку вітчизняної суспільної географії 

вирізняються дискусійним характером. Отже, постає актуальна проблема розробки 

міждисциплінарного підходу на межі суспільної географії, історії науки і 
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наукознавства, який уможливив би об’єднання основних напрямів дослідження 

суспільно-географічних наукових шкіл на основі системного підходу. Потребує 

методологічного обґрунтування розгляд наукової діяльності представників 

різноманітних шкіл не на індивідуальному рівні, що переважає у вітчизняній 

літературі, а як складної системи взаємодії вчених. Існує й певний досвід географії 

стосовно логіки географічних досліджень [248; 425; 525 та ін.].  

Методологія розвитку науки передбачає наявність двох послідовних рівнів 

організації наукового знання. Нижчий рівень пов’язаний з виявленням факторів 

накопичення суспільно-географічних знань і їх систематизацією. Вищий рівень 

проявляється в процесі виявлення механізмів суспільно-географічної діяльності. Тут 

теоретико-методологічне пізнання спрямоване на формулювання закономірностей 

розвитку суспільної географії, принципів і методів, застосування яких забезпечує їх 

об’єктивне пізнання. Отже, емпірична історія географії ще зовсім недавно являла 

собою науковий прогрес у географії переважно як процес безперервного, 

поступового накопичення емпіричних даних. Сьогодні ж для теоретичної історії 

географії на першому місці постає не лише критичне сприйняття цих істин, але й 

дослідження реальних, змінних у часі, умов їх появи і обґрунтування  в минулому за 

допомого певних методологічних засобів і способів дослідницької діяльності 

попередніх поколінь географів. Вона включає аналіз джерельної бази отримання й 

накопичення наукових фактів, який настільки ж важливий, як і, власне, розкриття 

змісту цих фактів. Теоретична історія географії має приділяти особливу увагу точній 

кваліфікації пізнавального статусу тих чи тих спеціальних знань, керуючись при 

цьому критеріями конкретних способів їх отримання за допомогою особливих 

засобів і прийомів у процесі раціонально організованого і проведеного дослідження.  

Таке розуміння багаторівневої організації еволюції географії цілком 

справедливе й для пізнання розвитку суспільної географії в Україні. Проте в 

суспільній географії України на сьогодні лише в окремих працях розкриваються 

теоретико-методологічні підходи авторів до механізму історико-наукового 

дослідження. Лише в поодиноких роботах спеціально висвітлюються розуміння 

сутності історико-наукового знання у суспільній географії з точки зору виявленого 
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нового знання. Об’єднує їх системне бачення предмета суспільної географії, 

пов’язане з усвідомленням рівнів організації науки, коли емпіричний і теоретичний 

рівні пізнання розглядаються логічними етапами пізнавальної діяльності дослідника 

розвитку науки й володіють власними пізнавальними установками, опираючись на 

систему вихідних теоретичних уявлень і відповідних їм методів дослідження.  

Емпіричний рівень дослідження розвитку суспільної географії в Україні може 

називатися ще фактологічним і бути пов’язаним з виявленням наукових фактів. Їх 

опис і накопичення, власне, й складає зміст цього етапу дослідження. Для 

емпіричного дослідження розвитку суспільної географії в Україні характерні огляди 

окремих проблем, етапів чи регіональних особливостей формування науки.  

Відзначимо, що більшості робіт із проблем розвитку суспільної географії в Україні 

об’єктивно властивий саме емпіричний рівень. Це пояснюється переважно тим, що в 

сучасній суспільній географії в Україні лише зацікавлюються постановкою 

теоретичних проблем її розвитку. Такий стан, характерний для історії суспільної 

географії в Україні як молодої науки, що ще продовжує оформлюватися, має 

значний накопичений матеріал, у якому необхідно виокремити закономірності її 

розвитку, своєрідність наукових шкіл. 

Отже, фактологічний рівень наукового дослідження розвитку суспільної 

географії в Україні являє собою фіксацію наукових фактів, що розкриває 

хронологію ідей і досягнень наукового пошуку попередніх поколінь учених. Цей 

рівень є початковим для вивчення розвитку суспільної географії й формує комплекс 

систематизованих у хронологічному порядку емпіричних фактів з історії науки. У 

процесі фактологічного дослідження наукові факти стають предметом для 

формування нових понять.  

Зазначимо, що все ж таки й необхідність емпіричних робіт з проблем розвитку 

суспільної географії є очевидною, оскільки вони пов’язані з виявленням, описом 

окремих фактів з еволюції науки, тобто накопиченням вихідної інформації, що й 

складає змістову основу дослідження. Але розробка лише змістових завдань 

фактологічного рівня обмежує розуміння формування суспільної географії. За 

берегами пізнавальних можливостей фактологічного дослідження залишається 
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досить багато аспектів розвитку науки: процедура формування дослідницького 

інтересу, вибір для розв’язання конкретних суспільно-географічних проблем, 

соціальні структури науки, генезис наукових колективів, характеристика 

інтелектуальних лідерів наукових шкіл, перспективи розвитку наукових шкіл тощо. 

Отже, лише набір і первинна систематизація окремих фактів і досягнень наукового 

пошуку не в змозі об’єктивно відобразити багатогранний процес розвитку 

суспільно-географічної науки.  

Проблеми, про які йшлося, порушуються на теоретичному рівні дослідження, 

який ще можна назвати еволюційно-науковим. Його пізнавальна установка полягає 

в об’єднанні фактів з історії географії спільною ідеєю, яка відображає розвиток 

предметного змісту розвитку суспільної географії. Теоретичне дослідження із 

проблем розвитку суспільної географії пов’язане з вивченням еволюції загального 

стилю наукового мислення, розвитку методів, концепцій, теорій, гіпотез, що 

визначали загальний напрямок розвитку вітчизняної суспільно-географічної науки 

на тому чи тому етапі її становлення. Теоретичний рівень досліджень включає в себе 

вивчення основних ідей і уявлень про розвиток суспільно-географічних об’єктів, 

процесів чи явищ у науці, закономірностей у розвитку суспільної географії загалом в 

Україні і її окремих напрямків зокрема, наукових шкіл, місця й ролі суспільної 

географії в системі наук тощо. Результатом наукового пошуку на цьому етапі є  

створення моделі розвитку наукового суспільно-географічного знання й можливість 

прогнозувати його розвиток.  

Проаналізувавши окремі праці з історії розвитку суспільної географії в Україні 

та звернувши увагу на об’єктивні принципи методології наукового пізнання, 

виділяємо ще один методологічний рівень пізнання її розвитку – наукознавчий. 

Наукознавчий рівень дослідження базується на фактологічному й теоретичному 

рівнях і пов'язаний зі створенням моделі розвитку суспільної географії як соціальної 

структури. Отже, у методології пізнання розвитку суспільної географії в Україні є 

підстави виокремлювати три самодостатні ієрархічні рівні, які, збагачуючи 

джерельною базою та результатами досліджень один одного, зреалізовують основну 

мету – вивчення розвитку нашої науки.  
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Зважаючи на логіку структури наукознавства, виділяють такі рівні пізнання 

структури і змісту науки: фундаментальний (загальна теорія науки, історія науки), 

екстранаукових характеристик (економіка науки, соціологія науки тощо), 

соціокультурний (прогноз, планування, управління наукою), інфраструктурний 

(наукометрія, психологія науки, наукова етика, мова науки тощо). Такий підхід 

може бути досить ефективним і результативним для пізнання розвитку суспільної 

географії, оскільки він дає змогу цілісного вивчення суспільної географії в системі 

соціальних відносин, уможливлює прослідкування єдносі пізнавального процесу з 

огляду на минуле, сьогодення й майбутнє науки. Методологія наукознавства дає 

змогу здійснювати в історії географії міждисциплінарні дослідження, засновані на 

теоретичних і методологічних можливостях окремих наукових дисциплін. Останні 

особливо важливі у практиці пізнання розвитку географії, оскільки кожен з рівнів  її 

дослідження – фактологічний, еволюційно-науковий, наукознавчий – мають власний 

методичний апарат та відповідну систему методів дослідження процесів 

формування та розвитку наукових шкіл у суспільно-географічній науці України. 

Виявлення рівнів організації еволюційно-наукового дослідження зовсім по-

іншому висвітлює відомі в науці підходи до вивчення наукових шкіл у суспільній 

географії. З одного боку, це може бути індуктивне дослідження, коли з 

накопиченням фактів з розвитку географії відкривається можливість їх осмислення в 

контексті наукового процесу загалом. Це означає, що на будь-якому етапі збору та 

накопичення фактів виникає потреба не лише в їх описі, але й поясненні в межах 

понять теоретичного рівня – «науковий напрямок», «наукова школа», «регіональний 

науковий центр», «фактори розвитку науки», «етапи розвитку науки». На 

наукознавчому рівні видається можливим залучення фактів з проблем розвитку 

географії в систему понять і категорій, пов’язаних із системним поступом науки як 

знання, як діяльності, як соціальної структури.  

Можливий і інший варіант побудови дослідження – дедуктивний, у процесі 

якого застосування наукознавчих понять уможливить реалізацію цілеспрямованого 

дослідження з виявлення наукових шкіл, напрямків, регіональних наукових центрів, 

чинників розвитку науки, етапів її становлення та розвитку на рівні наукових фактів. 
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Сам же процес пошуку, виявлення джерел, їх змістового аналізу буде 

підпорядкований логіці наукознавчої моделі дослідження та в кінцевому результаті 

дослідження набуде обґрунтованого характеру.  

Повний науковий аналіз попереднього досвіду досліджень наукових шкіл в 

суспільній географії, як і наявних методичних підходів до цього напрямку 

досліджень, неможливий у зв’язку з відсутністю спеціального дослідницького 

інтересу до цього феномену в попередні роки. Тому, спробуємо виділити окремі 

спільні підходи до характеристики суспільно-географічних шкіл.  

Інституалізація історії суспільної географії в Україні в особливу наукову 

дисципліну наприкінці ХХ ст. вимагала розробки спеціальної термінології. Але вже 

тоді в 90-х рр. проявилася тенденція до розмитості й багатозначності понять, які 

використовуються для характеристики процесу розвитку суспільної географії, 

зокрема понять «науковий напрям» та «наукова школа». Фіксуючи доробок та 

переваги тієї чи тієї наукової школи, дослідники розвитку не ставили перед собою 

завдання з’ясувати, за якими спільними ознаками можна описати суспільно-

географічні школи або ж напрями. Відбувалася лише фіксація конкретних наукових 

шкіл чи напрямів, але досить часто за їхньою самоідентифікацією. Отже, 

характеризували внесок кожної структури у процес розвитку суспільно-

географічного пізнання. В окремих працях зазначалося, що суспільно-географічні 

школи можуть зв’язуватися з регіональними особливостями їх виникнення 

(київська, львівська, одеська і т.д.) й генетичного їх походження від місцевих 

університетів [138; 286; 350; 531 та ін.]. Традиція виділення регіональних наукових 

шкіл суспільної географії в Україні достатньо міцна, що можна пояснити роллю 

місцевих університетів, а для кожної з шкіл виокремити її наукову спеціалізацію. 

Досить часто факт існування наукових шкіл пов’язувався з ім’ям їхніх лідерів, а 

особливість кожної з них тоді вже розглядалася за характером теоретичних і 

методологічних позицій їхніх лідерів.  

В дослідженнях з питань розвитку суспільної географії в Україні також 

розглядалися ієрархічні взаємозв’язки соціальних структур науки між собою, а 

поняття «науковий напрям» виявлялося за змістом ширшим, ніж поняття «наукова 
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школа», тоді як в інших працях терміни «напрям» і «школа» часто використовують 

як синоніми. Наукові школи розглядають також як складник наукових напрямів. 

Постає необхідність зіставити основоположні поняття розвитку суспільної географії.   

Наукова школа є сукупністю географів-суспільствознавців, об’єднаних 

спільністю наукового пошуку, пізнавальних підходів та принципових оцінок 

об’єктів, процесів і явищ. Наукове співтовариство, яким є науковий напрям, має 

меншу внутрішню інтеграцію, а коло спільних підходів і оцінок до об’єктів, 

процесів і явищ у ньому значно вужче, але вони охоплюють принципові проблемні 

аспекти науки.  

Отже, сучасне пізнання наукових шкіл суспільної географії в Україні 

розглядаємо як складний процес. Загалом оцінюючи феномен наукових шкіл у 

суспільно-географічній науці, варто наголосити на тому, що «школа» в історії 

суспільної географії є основоположним поняттям, а «напрям» фіксує не будь-які 

особливі рівні ієрархії, а лише орієнтацію самих шкіл у тих чи тих сферах науки. У 

цьому контексті можна корелювати поняття «напрям» з терміном «парадигма». 

Можна зробити висновок про те, що ефективність використання методологічного 

апарату історії науки полягає в можливостях різнорівневої організації дослідження 

розвитку суспільної географії в України з використанням методів, які відповідають 

певним пізнавальним цілям кожного з рівнів дослідження. 

Дослідження з проблем розвитку суспільної географії в Україні є формою 

рефлексії на розвиток суспільно-географічного знання. Набір методів дослідження 

розвитку суспільної географії дуже різноманітний. Доводиться, проте, констатувати, 

що в спеціальній літературі майже відсутні праці у яких порушуються проблеми 

застосування методів пізнання розвитку суспільно-географічної думки.  

Методи дослідження є важливим компонентом у методологічній структурі 

розвитку географії. Їхній зміст визначається певним рівнем дослідження – 

фактологічним, еволюційно-науковим, наукознавчим – та формою викладу проблем 

розвитку суспільної географії – хронологічною, тематичною, проблемною, 

регіональною, біографічною тощо. Конкретне втілення цих підходів і форм викладу 

результатів дослідження призводить до використання сукупності різноманітних 
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методів дослідження.  

Найповніше проблема методів суспільно-географічних досліджень 

представлена у працях  Е. Алаєва, З. Дзеніса, Я. Олійника, М. Паламарчука, 

М. Пістуна, А. Голікова, А. Степаненка, О. Топчієва, О. Шаблія та ін. Методом слід 

розуміти сукупність розумових прийомів і операцій, що дають змогу з уже відомого 

матеріалу отримати нове знання. Побудовані в цих дослідженнях системи наукових 

методів, з урахуванням специфіки методології суспільної географії дають змогу нам 

обґрунтувати типологію методів з вивчення наукових шкіл у розвитку суспільної 

географії в Україні. Зазначимо відразу, що ми не можемо говорити про існування 

якихось особливих методів: усі методи, що застосовуються в суспільній географії, 

історії науки, активно використовуються і в інших областях суспільно-географічних 

досліджень. Оскільки наше дослідження є суспільно-географічним за своєю суттю, 

вважаємо доцільним  співвідносити систему методів дослідження з типологією 

методів суспільної географії, що, як відомо, включає в себе філософські, 

загальнонаукові й спеціальнонаукові методи.   

Сукупність філософських підходів становлять основні принципи діалектичного 

пізнання. Серед них особливе місце посідає принцип детермінізму, який фіксує 

розуміння вченими способів пояснення процесу становлення й розвитку суспільно-

географічного пізнання. Відповідно до цього принципу в основі будь-якої  події в 

розвитку географії лежить сукупність певних причин. При цьому слід ураховувати 

системний характер таких причинно-наслідкових залежностей, що дає змогу 

розуміти зміну детермінант розвитку суспільної географії в Україні в різні періоди.  

 Принцип єдності логічного та історичного в розумінні генезису 

розвитку суспільно-географічного знання, що відображає розуміння співвідношення 

внутрішніх і зовнішніх, соціокультурних причин у ході процесу розвитку науки. 

Цей принцип фіксує взаємозв'язок теорії та історії суспільної, що передбачає 

вивчення відносин змістовного аспекту об’єкта дослідження з аналізом процесу 

його розвитку та виявлення зв’язку пізнання об’єкта з розвитком людського 

суспільства загалом й еволюцією наукового пізнання зокрема. 

Принцип об’єктивності передбачає, що при оцінці значущості тих чи тих ідей і 
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результатів суспільно-географічної науки необхідно виходити не тільки із сучасного 

стану знання, на яке спирається і від якого відштовхується дослідник, але й 

ураховувати те реальне місце, яке посідали ідеї у суспільній географії свого часу. 

Принцип системності передбачає розуміння розвитку суспільно-географічних 

ідей, проблем і напрямків як багаторівневого, багатовимірного, різноякісного 

(наукова творчість окремого вченого, наукових колективів і шкіл, регіональних 

суспільно-географічних співтовариств, прихильників тієї чи тієї парадигми, теорії 

або концептуального підходу) та різноманітного за своїми проявами процесу, 

зумовленого системою детермінант при оформленні системотворчого фактору в 

конкретній часовій і соціокультурній ситуації, з одного боку, і в тому 

співвідношенні, у якому вони знаходяться в сучасній науці, – з іншого. 

Принцип періодизації і наступності розвитку суспільно-географічного знання 

передбачає наявність різних, взаємопов’язаних, етапів і періодів, розгляд єдиного й 

безперервного процесу наукового пізнання. Керуючись цим принципом, дослідник 

розвитку географії повинен не лише виділити найбільш значущі й ключові віхи та 

моменти цього процесу, не тільки описати часову та логічну специфіку 

виокремлених ступенів розвитку знання, але й показати їхній еволюційний 

взаємозв’язок і взаємопроникнення. 

Принцип єдності минулого, сьогодення й майбутнього фіксує розуміння ролі і 

цільової функції досліджень з розвитку суспільної географії. Цей принцип орієнтує 

вченого на прогностичну стратегію дослідження, пов’язану з виявленням 

перспективних ліній, позицій, ідей і підходів, що сформувалися в минулому та з 

їхньою актуалізацію в контексті сучасних досягнень суспільно-географічної науки. 

Принцип єдності колективної та індивідуальної творчості в розвитку суспільно-

географічного знання передбачає розуміння її формування як результату діяльності 

не лише окремих, хоч і видатних учених, але і як сукупного зусилля всього 

наукового співтовариства. Цей принцип орієнтує дослідника на виявлення всіх 

передумов формування тієї чи тієї ідеї, аналіз того контексту, що в підсумку привів 

до оформлення у працях конкретного науковця певної концепції чи теорії. 

До загальнонаукового рівня методів традиційно відносимо методи аналізу і 
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синтезу, індукції та дедукції, метод сходження думки від конкретного до 

абстрактного і т. д. Серед загальнонаукових методів особлива роль належить методу 

аналізу, який передбачає дослідження явищ з історії науки з урахуванням їх 

виникнення й взаємовпливу та спрямований на пошук конкретних причин, що 

спонукали до тих чи тих подій у розвитку науки. 

Методом сутнісного аналізу виступає типологічний метод. Він має об’єктивну 

основу в тому, що в розвитку географічної науки, з одного боку, розрізняються, а, з 

іншого боку, тісно взаємопов’язані одиничне, особливе, загальне і всезагальне. 

Завданням у пізнанні розвитку наукових явищ, розкритті їхньої сутності постає 

виявлення єдиного, що притаманне різноманіттю тих чи тих сполучень 

індивідуального, одиничного. Він дає змогу впорядкувати сукупність явищ чи 

об’єктів на якісно визначені типи на основі спільних притаманних їм ознак. 

Виявлення типів може базуватися на дедуктивному чи індуктивному підході. 

При першому варіанті типи виділяються на основі теоретичного аналізу 

розглядуваної сукупності об’єктів. Результатом аналізу стає не лише визначення 

якісно відмінних предметів, але й ідентифікування тих конкретних ознак, які 

характеризують їхню якісну визначеність. Це, зі свого боку, дає змогу віднести 

кожен конкретний об’єкт до того чи того різновиду. Індуктивний підхід 

відрізняється тим, що виділення типів і виявлення характерних ознак ґрунтується на 

аналізі емпіричних даних [189, с. 149]. Конкретним виявом типологічного методу є 

метод виділення наукових напрямів і метод виділення наукових шкіл, які за своєю 

суттю є спеціально-науковими і будуть розглянуті пізніше.  

У сукупності загальнонаукових методів слід виокремити також методи 

класифікації. Прикладом використання методу класифікації в історії географії 

можна вважати підходи, при яких виділяються певні типи українських географів, що 

працювали вже в умовах тоталітарної держави, зокрема це представники старої 

школи, що сформувалися як науковці ще в дореволюційний час; географи-

марксисти, що увійшли в науку в 1920–30-х рр. і географи післявоєнного покоління, 

що ввібрали в себе риси як першої, так і другої групи.    

Одним із найпоширеніших методів дослідження є порівняння, яке вможливлює 
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висвітлення сутності досліджуваних явищ у тому разі, коли вона не є очевидною, 

виявлення спільного й повторюваного, необхідного й закономірного, з одного боку, 

і якісно відмінного, з іншого. Порівняння дає змогу вийти за межі досліджуваних 

явищ і на основі аналогій зробити широкі узагальнення й провести паралелі. Метод 

порівняння використовується в роботах присвячених розвитку суспільної географії 

як на фактологічному, так і на еволюційно-науковому рівні. У першому випадку він 

уможливлює оцінку виявлених фактів з розвитку науки, як одночасних, так і 

діахроністичних, наприклад, під час порівняння різних періодів; у другому – 

визначити значущість виділених у структурі географічного знання тих чи тих 

фактів, наприклад, роль і значення різних напрямів у розвитку суспільної географії. 

Системний метод дослідження можливий за умови розвитку й поглиблення 

дослідження. Він демонструє, що всі події, ситуації, процеси наукового розвитку не 

лише казуально зумовлені, але й мають причинно-наслідкові зв’язки та 

функціонально зв’язані. Метод передбачає проведення структурного і 

функціонального аналізу, дозволяє виявити на загальному тлі розвитку науки стан 

вивченості окремої проблеми.    

Необхідним елементом сучасного дослідження з проблем розвитку суспільної 

географії є метод ідеалізації, або абстрагування. Класичним прикладом застосування 

методу ідеалізації у вивченні розвитку суспільно-географічної думки в Україні є 

створені дослідниками ідеальні моделі науково-географічних шкіл. Метод 

ідеалізації (абстрагування) дає змогу відкинути ряд індивідуальних рис, властивих  

географам, з метою зарахування їх до тих чи тих наукових шкіл. Наприклад, аналіз 

наукового доробку забутого українського географа К. Дубняка дає змогу говорити 

про його прихильність до методології хорології, притаманної учням і послідовникам 

А. Геттнера, хоч, зрозуміло, сам К. Дубняк у А. Геттнера не вчився.  

Ефективність дослідження буде вищою, якщо використати метод експертних 

оцінок щодо виявлення наукових шкіл у суспільній географії та оцінки їхньої 

діяльності. Експертами можуть бути компетентні особи – вчені, що добре володіють 

предметом дослідження. Зазвичай це доктори наук, провідні фахівці в галузі 

суспільної географії. Вони можуть фіксувати найдрібніші елементи явища, яке 
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досліджується.  Цей метод базується на судженнях спеціалістів, які дають апріорні 

кількісні чи рангові оцінки явищу, що вивчається [33, с.109].  

Для сучасних досліджень з проблем розвитку суспільної географії в Україні 

актуальним може бути застосування й такого методу, як моделювання. Під 

моделюванням розуміється дослідження об’єктів пізнання на основі їх моделей, що 

відтворюють або відображають ці об’єкти, а самою моделлю вважається система, 

яка відтворює суттєві сторони досліджуваного об’єкта.  

Спеціальнонаукові методи в дослідницькій практиці пізнання розвитку 

суспільної географії найчастіше представлені генетичним методом. Його суть – 

послідовне висвітлення властивостей, функцій і змін досліджуваної реальності у 

процесі її історичного розвитку, що дає змогу найбільшою мірою наблизитися до 

історії об’єкта. Цей метод спрямований на аналіз розвитку, але недостатньо уваги 

приділяє статичності, тяжіє до описовості [189]. Отже, суть генетичного методу 

полягає в тому, що дослідник вивчає генезис того чи іншого явища. Генетичний 

метод є частиною принципу історизму. Ігнорування цього методу нерідко 

призводить до неправильних висновків. Зокрема, під час аналізу наукового доробку 

географів початку XX ст., дослідники часто виявляють у їхньому понятійному 

апараті термін «край». На основі цього робиться висновок про великий вплив 

хорологічної концепції на наукову творчість учених. Однак за умови найближчого 

розгляду, з’ясовується, що термін «край» використовувався не у власне 

хорологічному розумінні, а з тим значенням, як його інтерпретували В. Садовський 

чи А. Синявський – еквівалент терміна «район». Отже, досить було простежити 

еволюцію даного терміна, щоб уникнути такої помилки.  

Різновидом генетичного методу є хронологічний метод, який сприяє вивченню 

фактів розвитку географії з позицій їх взаємопов’язаного процесу, у якому окремі 

етапи та періоди порівнюються з метою вивчення об’єктивних закономірностей 

накопичення й поглиблення суспільно-географічних знань. Водночас слід зазначити, 

що обмеження лише цим методом може призвести до втрати аналітично зв’язаного 

ходу пізнання розвитку суспільної географії. 

Отже, за своєю сутністю до генетичного близькі хронологічний та проблемно-
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хронологічний методи. Якщо перший передбачає аналіз суспільно-географічного 

матеріалу в хронологічній послідовності, то другий – виокремлення проблемних 

блоків у розвитку суспільної географії в Україні, наприклад, теоретико-

методологічні уявлення суспільних географів, вивчення ними окремих етапів, 

напрямів чи проблем суспільної географії тощо. Проблемно-хронологічний метод 

дає змогу сконцентрувати увагу на розгляді того чи того компонента суспільно-

географічної  концепції в динаміці. Незважаючи на певні переваги хронологічного 

та проблемно-хронологічного методів, варто наголосити, що їх можна розглядати 

також не як методи, а як способи структурування матеріалу.   

Підсумуємо, що генетичний метод у його хронологічній чи проблемно-

хронологічній формах викладу матеріалу дослідження є закономірним на початковій 

стадії дослідження проблем розвитку суспільної географії, оскільки пов’язаний з 

описом окремих фактів з історії науки. Без його використання, однак, неможливо 

створити міцної джерельної бази дослідження. Цей метод дає змогу дослідникам 

детально описувати й викладати в хронологічній послідовності факти з історії 

розвитку суспільної географії в Україні загалом чи в окремому регіоні.  

Як уже ми зазначали вище, є всі підстави говорити про наукові напрями і 

наукові школи як методи дослідження розвитку географії, оскільки вони є такими за 

своєю суттю й рівнем отриманого нового знання. Як поняття в суспільній географії 

«науковий напрям» було схарактеризоване М. Пістуном [338]. На нашу думку, воно 

відображає специфіку теоретичного мислення окремих груп вчених і 

використовується для позначення стійких концептуальних конструкцій в розвитку 

суспільної географії, яка зводиться до взаємодії і послідовного домінування низки 

наукових напрямів – географії людини, галузевої статистики, економічної географії 

тощо. Виділення напрямів у суспільній географії пов’язано з умовами, що витікають 

з закономірностей їх формування та розвитку. Специфіка окремих напрямів у 

суспільній географії зумовлена тим, що формуються й розвиваються вони в 

різноманітні періоди розвитку науки, коли панують ті чи ті загальнонаукові 

концепції, під дією яких і формуються конкретнонаукові напрями. Зважаючи на те, 

що наукові напрями зароджуються та розвиваються у хронологічній послідовності, 
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хоч можуть існувати й одночасно, вони отримують певну наступність. У пізніших 

напрямах більш ранні теорії і концепції зазвичай включаються як часткові прояви в 

нову концепцію. Саме тому в наукових напрямах відображаються не лише 

різноманітні теоретико-методологічні принципи та концепції, але й розвиток самої 

суспільно-географічної науки. Реальна практика виділення напрямів у розвитку 

суспільної географії в Україні здійснюється на основі різних критеріїв: 

виокремлення тематичних розділів, панівних теоретичних концепцій, визначення 

панівної парадигми тощо. Однак це не дає необхідного уявлення про специфіку 

наукових напрямів, їхні теоретичні, методологічні характеристики.   

Метод виділення наукових шкіл у суспільній географії ще не використовувався 

з обґрунтуванням його методичного апарату, хоч і має певну практику застосування. 

Прикладом може бути дослідження О. Яроменко наукової школи М. Паламарчука. 

Проте цей метод є досить інформативним способом вивчення як минулого так і 

сучасного стану науки. Навіть у своєму стихійному прояві він дає змогу 

впорядкувати знання з питань формування суспільної географії. У широкому 

контексті наукові школи виділяють на основі різноманітних критеріїв. Крім 

зовнішніх критеріїв виділення (національна належність, методів дослідження, 

належність до організаційних структур, територіальна ознака, вплив філософських і 

загальнонаукових концепцій, прихильність до одного вчителя), суттєвим критерієм 

є виявлення та аналіз дослідницьких програм наукових шкіл у суспільній географії. 

Окремо можна говорити також про біографічний метод дослідження розвитку 

суспільної географії. У біографії вченого повинен бути відображений увесь спектр 

його інтелектуальних інтересів, розвиток наукових комунікацій і взаємин з 

колегами, наукове життя його школи і її місце в науці [263]. Пріоритетом у 

написанні біографій суспільних географів має бути висвітлення їхнього реального 

внеску в науку крізь призму характеристик наукового доробку конкретного вченого 

на тлі того періоду, коли він працював, а також простеження долі його наукових 

ідей у майбутньому.  

Цей метод досить результативно застосовано в практиці пізнання формування 

суспільної географії в Україні у працях О. Шаблія, Я. Жупанського, М. Пістуна, 
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Я. Олійника, М. Костриці, В. Руденка, О. Заставецької, П. Штойка та багатьох інших 

вітчизняних дослідників. Біографічний метод пов’язаний з двома аспектами: 

характеристика життєвого і творчого шляху вченого повинна здійснюватися з 

урахуванням тих соціально-історичних умов, у яких жив цей учений, але одночасно 

з опертям на неповторну індивідуальну своєрідність. Біографія є реконструкцією 

реального життя, реальної індивідуальності [602, с. 19–56]. Основні завдання, які 

забезпечують результативне використання такого методу, зводяться до певних 

позицій: оцінка вченого як індивіда, який зробив внесок у науку, як представника 

конкретного наукового співтовариства і конкретного періоду розвитку науки, як 

особистості з притаманними їй якостями; оцінка внеску вченого в розвиток науки; 

оцінка значущості праць ученого, характеристика етапів його життєвого шляху, 

значення результатів дослідження ученого для майбутнього науки [444, с.108]. 

Для вивчення наукових шкіл біографічний метод важливий насамперед для 

створення наукової біографії лідера школи та представників її інтелектуального 

ядра, висвітлення їхньої пізнавальної, дослідницької, організаційної, методичної, 

педагогічної діяльності.  На наш погляд,  маємо справу не з методом, оскільки він не 

дає змоги отримати нову інформацію, а все ж таки способом побудови матеріалу. 

Одним з основних методів є метод періодизації. Періодизація – це класифікація 

об’єктів і явищ за різними ознаками, але обов’язково за ознакою часу. Завдання 

методу періодизації полягає у виділенні якісних змін характерних для певних 

періодів, етапів, відмінних один від одного своєрідністю конкретних 

закономірностей чи тенденцій в розвитку суспільно-географічної науки. Основним 

аспектом у реалізації цього методу є обґрунтування критеріїв періодизації фактів з 

розвитку географії. Вони включають якісні зміни в розвитку суспільно-географічної 

науки, трансформацію методів і характеру наукової діяльності, зміни організаційних 

форм наукової творчості тощо. Наукова література репрезентує періодизації 

розвитку української суспільної географії, які визначаються як недостатньою 

фактологічною вивченістю розвитку суспільної географії в Україні, так і 

можливістю застосування найрізноманітніших критеріїв при розв’язанні цього 

питання. Такими критеріями мають бути передовсім фундаментальні теорії, 
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діяльність найбільш яскравих представників у суспільній географії, наявність 

панівної концепції чи парадигми, зміни організаційних форм наукової діяльності 

тощо. Важливими критеріями для періодизації розвитку суспільної географії в 

Україні, зокрема ХХ ст., також можуть слугувати зміни соціальних умов діяльності 

вчених, накопичення суспільно-географічних знань. Періодизація може бути 

декількох рівнів: періодизація наукової творчості окремого вченого, наукового 

напряму, суспільно-географічної думки загалом або впродовж значного відрізку 

часу. Скажімо, специфіка періодизації розвитку суспільно-географічної  науки в 

Україні у XX ст. полягає в тому, що зазвичай професійна доля суспільних географів 

залежала від змін суспільно-політичної ситуації в країні. Із цього погляду можна 

однозначно говорити про дорадянський період, власне радянський і сучасний. У 

межах цих трьох періодів можна ще простежити особливі етапи розвитку науки.  

Величезне значення для будь-якого дослідження присвяченого формуванню 

суспільної географії відіграє порівняльно-історичний метод, або метод 

компаративістики. Порівняльно-історичне дослідження може відбуватися за двома 

напрямами: порівняння різних суспільно-географічних концепцій і порівняння 

розвитку суспільно-географічної науки різних періодів, напрямів. Перший варіант 

практикується в переважній більшості робіт, другий, на жаль, залишається 

незатребуваним дослідниками. Очевидно, що вітчизняна суспільна географія 

потребує компаративістського аналізу еволюції світового чи європейського 

географічного знання. Такий аналіз, безперечно, вимагає величезної працьовитості, 

ерудиції, володіння багатьма іноземними мовами, але розробка цього методу є вкрай 

необхідною в сучасних умовах. 

Методи ретроспективного і перспективного аналізу дають змогу актуалізувати 

отриману інформацію. Суть ретроспективного методу полягає у вивченні руху 

наукової думки дослідника від сучасності до минулого, вивчення елементів 

минулого, які збереглися в наші дні, і, відповідно, реконструкція на їх основі явищ і 

подій, що мали місце в розвитку науки. Ретроспективний аналіз передбачає 

поступовий рух від сучасного стану науки до минулого з метою виокремлення 

елементів старих концепцій. Метод перспективного аналізу уможливлює розгляд 
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значення тих чи тих ідей для подальшого поступу суспільно-географічної науки. 

Зазначені методи сприяють прогнозуванню еволюції суспільної географії. 

Чільне місце у нашому дослідженні належить кількісним методам. Традиційно 

вважається, що розвиток суспільної географії – сфера не кількісного, а якісного 

аналізу. Використання ж окремих кількісних методів підвищує не лише їх 

актуальність, але й ефективність. Зокрема, метод контент-аналізу застосований під 

час аналізу праць лідерів наукових шкіл, виділивши при цьому найбільш часто 

вживані текстові одиниці у їх працях. Кількісні методи складають основу 

наукометричного аналізу розвитку наукових шкіл. Пізнавальні можливості 

статистичних методів застосовані у тих випадках, коли виникала необхідність 

дослідження розвитку наукового знання у просторі й часі, у процесі аналізу 

кількісних змін у проблематиці досліджень. Застосування цих методів пов’язане з 

розглядом масиву авторефератів дисертацій тощо. Процес розвитку суспільної 

географії в Україні характеризується низкою кількісних ознак, які підраховані, 

згруповані та узагальнені при здійсненні наукометричного аналізу функціонування 

наукових шкіл.  

Наступним в описуваній групі методів виокремимо метод предметизації 

друкованих праць учених, мета якого полягає у встановленні кількісних параметрів 

предмета дослідження. Цей метод передбачає хронологічний і синхронний зрізи 

тематики досліджень представників наукової школи. Метод уможливлює кількісний 

аналіз проблемно-тематичної структури робіт, продуктивності носіїв наукової 

школи, їх наукової кваліфікації, регіонального принципу розподілу публікацій тощо.     

Метод актуалізації пов’язаний з визначенням цінності та значущості наукових 

знань для нинішнього й майбутнього часу, дає змогу будувати наукові прогнози 

майбутнього розвитку суспільно-географічної науки на основі виявлення провідних 

тенденцій, визначення перспективних напрямів досліджень наукових шкіл. 

Таким чином, спектр методів у історії географії досить широкий. Їх 

застосування визначається характером і змістом конкретних дослідницьких завдань. 

При цьому коректність їх використання у процесі розв’язання проблем історії 

суспільної географії вУкраїні є вкрай важливою. 
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1.3. Методика та джерельна база дослідження 

 

Традиційною методикою аналізу наукових шкіл є біобібліографічний аналіз як 

один із найбільш надійних шляхів визначення взаємозв’язків у системі «учитель – 

учні». Водночас специфіка суспільно-географічного знання завжди відображалася 

на особливостях наукових шкіл, що формувалися у межах її предметної сфери. 

Наукові школи в суспільній географії за самою лише дослідницькою програмою 

ідентифікувати досить складно, майже не можливо визначити їх регіональні межі, 

чітко окреслити персональний склад. Саме тому дослідження наукових шкіл 

суспільної географії в Україні потребує розробки відповідної методики. Складність 

розробки такої методики полягає в тому, що навіть у наукознавстві досі не 

вироблено загальноприйнятого поняття «наукова школа», а також не визначено її 

критерії – ідентифікатори наукової школи.  

Проблема методичних основ дослідження розвитку суспільної географії була 

вперше означена у праці О. Шаблія та О. Вісьтак [527, с. 7–10]. Методична 

література про наукові школи майже якщо не сказати зовсім відсутня. До ряду 

найбільш цитованих праць у цьому зв’язку  належить стаття М. Родного (1972) [374, 

с. 84–115], який визначив переважно підходи до характеристики наукових шкіл, їх 

внеску, значення і т.д. У колективній монографії «Школи в науці» (1977) [587] 

основну увагу приділено питанням характеристики окремих шкіл, становленню 

ідей, їх відповідності сучасному рівню розвитку науки, взаємовідносинам усередині 

школи аж до психологічної сумісності її представників тощо [306, с. 83–90]. Зміни 

підходів до характеристики наукових шкіл у географії – не опис кожної з них, а 

власне, аналіз їх внеску в розвиток науки, розгляд їх як складників формування 

науки, – вимагають нових підходів до характеристики шкіл. Уперше в радянській 

географії спробу показати місце і роль наукових шкіл в розвитку науки, їх науково 

обґрунтувати було здійснено в ході засідання Комісії по історії географії у рамках 

Міжнародного географічного конгресу в 1976 р.  

Ідентифікація наукових шкіл у суспільній географії має відбуватися на основі 

виявлення їхніх основних ознак: формальних (наявність лідера – визнаного 
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науковим співтовариством вченого, не менше ніж два покоління учених, наявність 

науково-дослідної програми і т.д.) та змістовних (наявність монографій, підручників 

тощо). Досвід вивчення розвитку суспільної географії в Україні дає змогу 

сформулювати основні етапи ідентифікації її наукових шкіл: 

- аналіз публікацій з проблем розвитку географії з метою виокремлення 

чинників формування наукових шкіл, оцінки їх визнання; 

- аналіз публікацій провідних географів, у яких порушуються проблеми 

функціонування наукових шкіл, їхніх лідерів, складу тощо; згадки про наукові 

школи у працях провідних суспільних географів мають виняткове значення, 

оскільки вони зазвичай з’являються вже на етапі сформованості самої школи;  

- аналіз праць самих представників наукової школи (лідера чи лідерів та членів), 

які дають змогу точніше визначити персональний склад школи, виявити єдність 

науково-дослідної програми школи, а також відстежити самоідентифікацію 

представників тієї чи тієї наукової школи через відображення у працях їх 

належності до наукової школи, співавторство публікацій, взаємне цитування тощо 

[152, с.103–119.]; 

- аналіз архівних джерел для виявлення тієї інформації, що відсутня у 

друкованих публікаціях та стосується організаційного оформлення школи, 

формування її персонального складу, біографій їх лідерів та членів, етапів розвитку 

школи, відносини з офіційними установами і т.д.; 

- аналіз масиву дисертацій з метою виявлення керівництва науковими роботами, 

тобто встановлення міцних зв’язків «учитель – учні», що є найбільш об’єктивним 

методом ідентифікації наукових шкіл не лише за їхнім персональним складом, а й з 

погляду аналізу дослідної програми школи, реалізованої у тематиці дисертацій; 

- аналіз результатів анкетування чи опитування провідних учених – лідерів 

наукових шкіл з метою отримання інформації щодо їх самоідентифікації, 

особливостей формування й ознак (формальних та змістовних) їхніх персональних 

наукових шкіл. Водночас таке опитування дає змогу простежити виділення лідерами 

інших шкіл у структурі наукового співтовариства. Зі свого боку, аналіз результатів 

анкетування представників окремих наукових шкіл, виявляє належність ученого до 
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тієї чи тієї школи, взаємовідносини з лідером, традиції в діяльності наукової школи. 

Використання запропонованої методики вможливлює окреслення складу 

наукових шкіл, виявлення їхніх основоположників та сучасних лідерів, простеження 

реалізації науково-дослідної програми школи, результативності її роботи та внесок у 

розвиток суспільної географії в Україні.  

Фактором консолідації наукових шкіл є дослідницька програма. У зв’язку з цим 

адекватним методологічним інструментом аналізу наукових шкіл суспільної 

географії в Україні може слугувати програмний підхід, згідно з яким детермінантою 

та основною одиницею аналізу наукової діяльності є дослідницька програма. Вона 

відображає запити логіки розвитку науки, представленої в її категорійній будові, що 

реалізується завдяки розподілу дослідницьких функцій. З позицій означеного 

підходу основний акцент реконструкції окремої школи ставиться на розкритті 

еволюції дослідницької програми, у якій поряд з предметно-логічним складом має 

місце і образ особистості її творця та носіїв школи. Таке розуміння дослідницької 

програми дає змогу окреслити схему реконструкції розвитку наукової школи. Ця 

схема відображає такі завдання: 1) виявлення ідейної (логіка розвитку науки) та 

«особистісної» (еволюція наукового доробку автора) еволюції зародження 

дослідницької програми; 2) реконструкція зумовленої логікою розвитку науки 

проблемної ситуації та її науково-соціальний контекст, що слугують джерелом 

зародження дослідницької програми; 3) аналіз змісту та структури програми у її 

первинному вигляді, а також динаміки її реалізації колективом наукової школи; 

4) розкриття соціальних процесів, притаманних школі, через співвіднесення 

програми з аналізом передумов формування колективу школи та ролі її засновника в 

цьому процесі, а також виявлення способів організації колективної роботи, стилю 

спілкування, науково-педагогічних функцій школи тощо; 5) з’ясування подальшої 

долі школи, причин її розпаду чи перетворення в іншу предметно-соціальну 

суспільно-географічну спільність; 6) комплексне виявлення внеску школи в 

розвиток суспільно-географічної науки, що передбачає аналіз емпіричного, 

теоретичного, категорійного змісту дослідницької програми, а також науково-

соціальні взаємозв’язки школи як у межах національної, так і світової науки; 
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7) узагальнення досвіду організації наукової школи як особливої продуктивної 

форми суспільно-географічної діяльності. 

Досліджуючи особливості та закономірності функціонування наукових шкіл в 

суспільній географії України, важливою є методика ідентифікації та водночас 

оцінки результативності діяльності наукових шкіл.  

Методика ідентифікації наукових шкіл (Табл. 1.3.1) дає змогу за встановленими 

формальними та змістовними критеріями виявити сучасні вітчизняні школи у 

суспільно-географічній науці; визначити рівень їх сформованості; дати 

персоніфіковану характеристику суспільної географії шляхом аналізу діяльності 

лідера наукової школи та його учнів і послідовників; виявити наукові здoбyтки та 

схарактеризувати результативність діяльності наукової школи; визначити проблеми 

функціонування та окреслити перспективи розвитку наукових шкіл.  

Таблиця 1.3.1 

    Методика ідентифікації наукової школи в суспільній географії 

 
Формальні критерії  Змістовні критерії  

№ Критерій Оцінка № Критерій Оцінка 

1. Наявність визнаного лідера 

наукової школи, розробника 

науково-дослідної програми 

Так 1. Упровадження в методологію 

суспільної географії нових 

концепцій, термінів 

так 

Ні ні 

2. Наявність науково-дослідної 

програми, відмінної від 

програм інших наукових 

шкіл чи напрямків 

 

Так 

2. Наявність практичних 

досліджень у межах 

реалізації наукової програми 

 

так 

Ні ні 

3. Оригінальність та новизна 

наукових ідей представників 

наукової школи в рамках 

наукової програми 

 

Так 

3. Інтеграція теоретичних і  

практичних досягнень у 

вигляді вітчизняного та 

міжнародного визнання 

 

так 

Ні ні 

4. Єдність поглядів членів 

наукової школи щодо 

методологічних основ 

суспільної географії 

 

Так 

4. Захищені представниками 

наукової школи докторські 

дисертації в межах тематики 

науково-дослідної програми 

 

так 

Ні ні 

5. Підготовка наукових кадрів, 

функціонування на базі 

школи аспірантури та (або) 

докторантури 

 

Так 

5. Членство в національній чи 

галузевих академіях, 

міжнародних товариствах, 

спеціалізованих вчених радах 

 

так 

Ні ні 

6. Наявність фахового 

періодичного видання, що 

видається на базі наукової 

школи  

 

Так 

6. Наявність друкованих праць 

(монографії, статті в науко- 

метричних виданнях, 

підручники)  

 

так 

Ні ні 

7. Організація та проведення 

з’їздів, конференцій у межах 

 

Так 

7. Участь у національних та 

міжнародних проектах, 

 

так 
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реалізації науково-дослідної 

програми  

Ні грантах ні 

8. Упровадження окремих 

напрямів реалізації науково-

дослідної програми у 

програми вищої школи 

 

Так 

8. Відзначення представників 

наукової школи державними 

нагородами, присвоєння 

почесних звань 

 

так 

Ні ні 

9. Структура наукової школи, 

яка реалізується через  

самоідентифікацію її членів  

 

Так 

9. Географія діяльності 

наукової школи (підготовка 

наукових кадрів для інших 

наукових центрів) 

 

так 

Ні ні 

10. Кількість докторів наук 

(мінімум 1), підготовлених у 

межах реалізації науково-

дослідної програми школи  

 

Так 

10. Наявність у межах школи 

стандартів оцінки якості 

результатів досліджень 

(власних та інших) 

 

так 

Ні ні 

 

З метою вивчення сформованості наукових шкіл в сучасній суспільній 

географії України ми мали змогу за даною методикою визначити ступінь  

прояву зазначених вище ознак, притаманних конкретній науковій школі. Обробка 

результатів (кожна позитивна відповідь – 1 бал) проводиться за наступною шкалою: 

від 1 до 6 балів – школа перебуває на етапі започаткування; від 7 до 13 балів – на 

етапі становлення; від 14 до 20 балів – на етапі зрілого життя. Етап започаткування 

характеризується форммальними критеріями, етап становлення – формальними та 

змістовними, етап зрілого життя – зазвичай змістовними критеріями.  

Методика вивчення науково-освітніх та наукових шкіл як дослідницьких 

колективів у суспільній географії України базується на соціологічних методах, 

зокрема методі експертних оцінок. Вона також передбачає опитування 

представників наукових суспільно-географічних центрів з метою виявлення 

особливостей функціонування суспільно-географічних шкіл в регіонах України. 

Основні питання, що можуть використовуватися: 

- назва галузі суспільно-географічної науки, у якій працює наукова школа 

(найменування наукової школи, наукова школа в галузі …); 

- назва установи, при якій функціонує наукова школа (для науково-дослідних 

інститутів слід ще указати їх відомче підпорядкування, а для вищих навчальних 

закладів – факультет); 

- назви структурних підрозділів (відділ, кафедра), де функціонує наукова школа; 

- тип наукової школи (науково-дослідна, науково-педагогічна тощо); 
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- основні напрями досліджень, що здійснюються в межах школи; 

- перелік наукових напрямів та спеціальностей представників наукової школи згідно 

з державним класифікатором (економічна та соціальна географія; конструктивна 

географія та раціональне використання природних ресурсів; географічна 

картографія, історія географії і т.д.) чи суміжних дисциплін (указати яких); 

- характер наукової діяльності школи (фундаментальні чи прикладні дослідження, 

наявність наукових розробок); 

- коротка історія формування й розвитку наукової школи (етапи, напрями 

досліджень, персоналії); 

- стадія життєвого циклу наукової школи (започаткування, становлення, активного 

розвитку, вичерпання дослідницької програми); 

- основоположники, лідери наукової школи та їх праці; 

- лідер, керівник наукової школи на сучасному етапі та його основні праці; 

- кількість представників наукової школи, у тому числі докторів та кандидатів наук, 

а з них молодих учених; 

- кількість докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня; 

- кадрові втрати наукової школи за останні п’ять років (перейшли працювати в інші 

наукові установи, виїхали за кордон і т.д.); 

- участь представників наукової школи в дослідженнях та розробках у рамках 

вітчизняних та міжнародних наукових та науково-технічних програм різного рівня 

(вказати назви програм); 

- основні результати діяльності наукової школи (вказати найбільш вагомі результати 

та джерела їх опублікування);  

- загальна кількість наукових і науково-методичних публікацій членів наукової 

школи за останні п’ять років; 

- основні наукові публікації, які репрезентують діяльність наукової школи та в яких 

знайшли своє відображення найбільш вагомі результати діяльності наукової школи; 

- реалізація та упровадження результатів розробок наукової школи в рамках 

виконання тем державного замовлення (вказати назви тем та номер їх державної 

реєстрації); 
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- підготовка науковою школою кадрів вищої кваліфікації (вказати докторів наук, які 

підготовлені науковою школою, у тому числі для інших установ, а також указати 

тему дисертацій та наукових консультантів); 

- підготовка науковою школою кандидатів наук (вказати теми дисертацій та 

наукових керівників); 

- зайнятість членів наукової школи на викладацьких посадах у вищих навчальних 

закладах (вказати назву вищого навчального закладу та кафедру); 

- напрямки підготовки бакалаврів і магістрів у рамках діяльності наукової школи 

(вказати згідно з переліком МОН); 

- оригінальні курси лекцій, які читають представники наукової школи в рамках 

підготовки бакалаврів та магістрів (вказати розробника та назву відповідного 

курсу); 

- організація наукових заходів на базі наукової школи та за її провідними напрямами 

досліджень (вказати міжнародні та всеукраїнські конференції, проведені на базі 

наукової школи); 

- наукові зв’язки школи із зарубіжними науково-дослідними установами та 

навчальними закладами (вказати напрями співпраці та її основні результати); 

- наукові зв’язки школи з вітчизняними науково-дослідними установами та 

навчальними закладами (вказати напрями співпраці та її основні результати); 

- суспільне визнання діяльності наукової школи (вказати державні та міжнародні 

нагороди, почесні звання, отримані членами наукової школи); 

- участь членів наукової школи в редакційних колегіях фахових журналів (вказати 

назву та місце видання); 

- участь членів наукової школи у спеціалізованих учених радах із захисту дисертацій 

(вказати шифр ради та установу, при якій вона функціонує). 

Зазначені вище методики доповнені алгоритмом аналізу рівня сформованості та 

розвитку суспільно-географічних наукових шкіл в сучасній суспільній географії 

України, але очевидним є те, що наукові школи з метою їх усебічного вивчення 

потребують ідентифікації та комплексного аналізу.  

Отже, методика дослідження наукових шкіл у суспільній географії передбачає 
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декілька основних етапів. На початковому етапі дослідження здійснюється збір 

фактичних даних, інвентаризація, опис, формування сукупності інформації про 

суспільно-географічні наукові школи. Далі відбувається аналіз первинної 

інформації, яка відображає функціонування наукових шкіл. На основі висновків і 

результатів проведеного аналізу вихідних даних здійснюється їх систематизація, 

тобто упорядкування у формальному, генетичному, територіальному та інших 

аспектах, що, зі свого боку дає змогу виявити конкретні емпіричні закономірності. 

Наступним етапом, який базується на історичному та порівняльному методах, є 

виявлення основних закономірностей формування, функціонування й розвитку 

наукових шкіл в суспільній географії України.  

Описана вище методика вивчення наукових шкіл обумовила структуру 

реалізації нашого дослідження, що включає вісім послідовних етапів: 

1) формулювання мети і завдань дослідження; 2) вироблення концепції 

дослідження; 3) обґрунтування методології та розробка методики дослідження; 

4) пошук джерельної бази; 5) фактична і аналітична частина дослідження; 

6) прогностична частина дослідження; 7) узагальнення наслідків та результатів 

дослідження; 8) формулювання висновків. 

Якість і результативність будь-якого дослідження з проблем розвитку науки 

залежить від повноти та якості джерел, використаних дослідником. Формування 

суспільної географії в Україні охоплює історію ідей, теорій, концепцій, носієм яких 

є наукова школа. Аналіз джерельної бази дає повніше уявлення про ступінь 

розробки проблеми дослідження, уможливлює систематизацію та критичну оцінку 

використаних джерел, виокремлення основного в сучасному стані наукових шкіл. 

Робота з джерельною базою сприяла виявленню напрямів дослідження, 

характеристиці попередніх робіт із суспільної географії в Україні та чіткому 

окресленню тих питань, які залишалися нерозв’язаними.  

Відбір джерельної бази дослідження визначається, з одного боку, авторською 

концепцією дослідження, а з іншого – може бути обмеженим об’єктивним станом 

джерельної бази, а також тим, що дослідник розвитку науки вивчає зазвичай 

об’єкти, які вже не існують в сучасному світі. Джерельна база дослідження охоплює 
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комплекс джерел, що відображають особливості виникнення, становлення та 

розвитку наукових шкіл в суспільній географії України упродовж ХХ – поч. ХХІ ст.  

Джерельну базу дослідження становлять: література з проблем формування 

географії в Україні;  література з історії науки та наукознавства; архівні документи; 

автореферати захищених дисертацій упродовж ХХ – поч. ХХІ ст. з проблем 

суспільної (економічної, економічної та соціальної географії); література з питань 

розвитку наукових та освітніх установ; біобібліографічна література; література з 

теоретичних і прикладних проблем суспільної географії; нормативно-правові 

документи; збірники наукових праць та матеріали періодичних видань; матеріали 

конференцій і з’їздів. 

Перша група джерел репрезентована монографіями – працями науковців, які 

вивчали проблеми розвитку суспільної географії в Україні, – О. Шаблія, М. Пістуна, 

Я. Жупнаського, М. Костриці, Я. Олійника, В. Руденка та ін. Цінним джерелом були 

також біографічні праці про видатних учених. Ці видання не лише знайомлять із 

науковими розробками, змістом основних праць того чи того вченого, а ще й містять 

інформацію про їх життєвий і творчий шлях. Особливо варто звернути увагу в 

цьому зв’язку, на серію «Постаті вітчизняної землезнавчої науки», яка продовжує 

видаватися у Львові (редактор – О. Шаблій). Окремі видання серії були присвячені 

постатям С. Рудницького, Г. Величка, В. Гериновича, М. Дольницького, 

В. Кубійовича, О. Степанів, В. Огоновського. У започаткованій Інститутом географії 

НАН України серії «Видатні географи України» за редакцією Л. Руденка та 

В. Нагірної вийшла друком праця, присвячена М. Паламарчукові. Інформацію про 

географів, які спеціалізувалися у сфері суспільної географії вміщено у 

хрестоматійному виданні «Новітня українська суспільна географія» (упорядник та 

автор біографічних статей – О.Шаблій, 2007 р.). 

Починаючи з 1990-х рр. проблемам суспільної географії в Україні  було 

присвячено низку наукових праць, навчальних посібників та наукових розвідок.  

Започатковані ж ці дослідження були Ф. Заставним під час підготовки підручника 

«Географія України» (1994 р.) та О. Шаблієм у процесі підготовки перших розвідок 

про основоположника новітньої географії України С. Рудницького (1994 р.). 
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М. Пістун у навчальному посібнику «Основи теорії суспільної географії» (1996 р.) 

окрему увагу звернув на етапи та особливості розвитку вітчизняної суспільно-

географічної науки. Вагомий внесок в дослідження розвитку географії в Україні в 

1990-х рр. зробив Я. Жупанський, підготувавши навчальний посібник «Історія 

географія в Україні» (1997 р.) [133]. Особливості становлення та розвитку 

суспільно-географічної науки в Україні розглянуто в інших працях О. Шаблія: 

«Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії» (2001 р.), «Основи 

загальної суспільної географії» (2004 р.), «Основи суспільної географії» (2012 р.), 

«Суспільна географія» (2015 р.). Питання формування суспільної географії в Україні 

висвітлені також в інших працях О. Шаблія, Я. Жупанського, М. Пістуна, 

Л. Руденка, Я. Олійника, С. Іщука, О. Заставецької, О. Топчієва, М. Багрова, 

О. Краснопольського, В. Руденка, А. Доценка, М. Дністрянського, Л. Нємець, 

М. Костриці, П. Штойка, В. Матвієнка, О. Вісьтак, О. Чернюха, Н. Краснопольської, 

О. Яроменко, Ю. Кандиби, О. Федюка та ін. Водночас історія географії в Україні 

має напрацювання у вигляді монографій та дисертацій, присвячених питанням 

розвитку фізичної географії (С. Міхелі) [247], географічного краєзнавства 

(М. Костриця) [200] та історії картографування території України (Р. Сосса) [413]. 

Другу важливу групу джерел становлять архівні документи. Відкриття архівних 

фондів дало змогу значно розширити джерельну базу дослідження, оприлюднити 

приховувані в минулому факти та особливості розвитку вітчизняної суспільно-

географічної науки. Значна кількість архівних джерел, використаних у процесі 

виконання дослідження, вводиться до наукового обігу вперше. 

Важливі документи, які розкривають розвиток суспільної географії в Україні, 

особливо 1920–30-х рр., зберігаються у фондах Центрального державного архіву 

вищих органів влади та управління, які здійснювали організацію та керівництво 

наукою в Україні з 1918 р. (фф. 2201 «Міністерство народної освіти та мистецтва 

Української держави», 166 «Народний комісаріат освіти»). Окремі фонди в архіві 

сформовані за установами: фф. 66 «Українська Академія Наук», 3795 «Українська 

господарська академія в Чехословаччині», 3859 «Український вільний університет в 

Празі», 3972 «Український педагогічний інститут імені М. Драгоманова у Празі» 
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тощо. Справи цих фондів містять різнопланові документи, які зберігають 

інформацію про розвиток української науки (від відомостей про склад і структуру 

наукових установ до особистої документації). Особливу цінність для нас становлять 

матеріали ф. 166 «Народний комісаріат освіти», що містить документи про 

організацію та роботу науково-дослідних кафедр у 1920-х рр., протоколи засідань, 

програмні документи, плани і звіти наукової роботи, статистичні звіти про 

персональний склад науковців, викладачів та аспірантів науково-дослідних установ 

УСРР 1920–30-х рр. Особова частина ф. 166 містить особові справи низки географів 

(К. Воблого, С. Рудницького, М. Волобуєва, В. Гериновича, К. Дубняка, 

С. Остапенка, А. Синявського, О. Смирнова, Г. Величка, І. Ландо та ін.). 

Представлено їхні анкетні, автобіографічні відомості, списки наукових праць, 

відомості про науково-педагогічну діяльність, рукописи, епістолярні документи 

тощо. Використання цих документів дає змогу уточнити деякі факти біографій і 

наукового життя учених, простежити коло їхніх наукових інтересів, характер 

стосунків з іншими ученими. Автобіографічні відомості виступають ще й важливою 

формою самооцінки вченого. У різних справах вказаного фонду розпорошені 

документи, що дали нам змогу скласти цілісне уявлення про роботу УНДГК. 

У Державному архіві міста Києва містяться фонди Київського університету з 

1917 р. Зважаючи на предмет нашого дослідження, на особливу увагу заслуговують 

матеріали атестації наукових кадрів, з кінця 1940-х рр., коли Київський університет 

отримав право приймати до захисту дисертації. Фонд 1246 містить майже 60 

атестаційних справ економіко-географів (дисертації, автореферати, відгуки про 

дисертації та автореферати, особові документи, стенограми) – здобувачів наукових 

ступенів І. Старовойтенка, О. Діброви, Г. Кривченка, М. Пістуна, І. Рибачка, 

М. Ігнатенка, Ю. Пітюренка, Я. Жупанського, В. Поповкіна, М. Крачила, 

І. Горленко, А. Степаненка, М. Фащевського та ін. Матеріали фонду вміщують 

також інформацію про плани та звіти з виконання річних планів наукової роботи, 

протоколи засідань кафедри економічної географії Київського університету з 1944 р.  

Опрацьовано також фонди інших архівних установ України: Центральний 

державний архів громадських об’єднань України (ф. 263), Центральний державний 
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історичний архів у м. Львові (ф. 309), Державний архів Харківської області 

(фф. 2792, 6452), Державний архів Київської області (фф. 2356, 2462). Значний 

інтерес викликають кримінальні справи репресованих географів, що зберігаються в 

Державному архіві Харківської області (ф. 6452) та Галузевому архіві Служби 

безпеки України (ф. 6).  

Особливу цінність для вивчення становлення академічної географічної науки 

становить комплекс архівних джерел НБУ імені В.І. Вернадського. Серед них 

виокремлюється група джерел,  сформована установами АН УРСР з архівних фондів 

особового походження діячів науки, архівних фондів установ, що діяли в Україні і 

мали відношення до суспільно-географічної науки. Наступна група – це діловодні 

документи, що утворилися безпосередньо в результаті діяльності Академії наук і її 

установ. Значну наукову цінність має і група джерел, пов’язана з архівними 

фондами особового походження та біобібліографії учених. 

Комплекс джерел НБУ імені В.І. Вернадського (Інституту архівознавства та 

Інституту Рукопису) детально характеризує напрями досліджень, рівень 

забезпеченості, методи та способи їх проведення. Для дослідників розвитку 

географії в Україні цей комплекс джерел має особливе значення, зважаючи на те, що 

вони до цього часу майже не залучені в науковий обіг. Цей факт пов’язаний із 

тривалим обмеженням доступу до архівних матеріалів, передовсім тих, які 

репрезентували академічні українознавчі студії 1920–30-х рр., а також із певною 

«непрестижністю» досліджень у сфері історії географії в наукових колах 

українських географів. Водночас саме в період 1920–30-х рр. було реалізовано низку 

вагомих досліджень у сфері суспільної географії, зроблено фундаментальні 

узагальнення, видано велику кількість літератури. Багато з них було в майбутньому 

вилучено з наукового обігу, зліквідовано установи, де проводилися дослідження, а 

вчених репресовано. Основний масив використаних документів являє собою 

сукупність діловодних документів українознавчих установ, ліквідованих у 1934 р., – 

установ, які представляли природничі й соціально-економічні науки.  

Найбільшим та унікальним за своїм складом і змістом комплекс джерел з історії 

академічної науки в Україні від 1918 р. володіє архівний фонд Інституту рукопису 
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(ф. 10), основну частку якого становлять документи ліквідованих установ. З позицій 

дослідження суспільної географії в Україні виняткову наукову цінність мають 

документи Соціально-економічного відділу (циклу) та його установ (спр. №№ 231–

1449), з-поміж яких варто виокремити документи, що стосуються списків 

друкованих праць співробітників, списки літератури до кандидатських дисертацій 

здобувачів наукових ступенів, списки друкованих джерел, покажчики літератури 

для розробки окремих тем. Серед документів, що репрезентують функціонування 

Економічного циклу, увагу привертають матеріали, що стосуються роботи Комісії 

по вивченню народного господарства України, створеної в 1921 р. під керівництвом 

акад. К. Воблого; матеріали Комісії по вивченню території Дніпрельстану; Комісії 

для складання історично-географічного словника української землі; Комісії 

порайонного дослідження території України; Комісії для складання словника 

українських діячів науки, історії, мистецтва та громадського руху, які містять 

біобібліографічні матеріали про відомих діячів географічної науки, що готувалися 

для Української радянської енциклопедії.  

Водночас слід наголосити і на тому факті, що саме період 1930-х рр. в 

суспільній географії України є найменш забезпечений джерелами. Найважливішими 

причинами цього є втрати значної кількості архівних документів у роки Другої 

світової війни, а також вилучення і знищення низки документів радянським урядом. 

В Інституті рукопису сформовано також особові архівні фонди К. Воблого 

(ф. 38) та І. Рибачка (ф. 157). Ці фонди містять, крім рукописів, відгуків, особової 

інформації, матеріали конференцій, збірники наукових праць, цінні фотоматеріали.     

В Інституті архівознавства НБУ знаходяться фонди Інституту економіки 

АН УРСР, що також містять особові справи українських економіко-географів 1940–

50-х рр. (ф. 360). Особові фонди П. Першина (ф. 20), О. Шліхтера (ф. 191), 

Л. Яснопольського (ф. 2) крім особистої інформації репрезентують важливі 

відомості з питань загальних проблем і тенденцій розвитку української суспільно-

географічної науки в 1940–50-х рр. Окрему увагу ф. 360 «Інститут економіки 

АН УРСР» привертають матеріали до захисту дисертацій з економічної географії в 

Інституті економіки упродовж 1940–60-х рр., які вміщують особові дані про 
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здобувачів, інформацію про саму дисертацію, представлені автореферати 

дисертацій, відгуки про них, стенограми засідань із захисту кожної дисертації тощо.  

З погляду дослідження формування суспільної географії зокрема неоціненне 

значення мають архівні фонди особового походження видатних учених України. 

Наукова цінність комплексу цих джерел безцінна, особливо тому, що значна 

кількість документів наукових установ і організацій АН, де проводилися суспільно-

географічні дослідження, на сьогодні є втраченими назавжди. Документи з 

особистих фондів допомагають глибше розкрити процеси розвитку суспільно-

географічної науки, конкретизувати окремі деталі. Без документів, що утворилися 

внаслідок діяльності вчених, неможливо взагалі висвітлити питання шляхів 

розвитку суспільної географії в Україні у її внутрішніх перебігах. Дослідження 

особистих фондів дає змогу повніше й всебічніше висвітлити творчу спадщину 

науковців, розкрити приховані за офіційними документами складні шляхи 

становлення наукових шкіл в суспільній географії України, проаналізувати їхні 

досягнення та усвідомити їх значення як культурного феномену. Особові архівні 

фонди містяться в Інституті рукопису та Інституті архівознавства НБУ 

імені В.І. Вернадського, завдяки яким ми отримали значні біобібліографічні 

матеріали. В Інституті рукопису виняткову цінність становлять фф. 10 (Академія 

наук УРСР) та 38 (К. Воблий). Умовно до цієї ж групи джерел відносимо й уміщені 

у  ф. 166 ЦДАВО особові справи діячів української науки, починаючи від академіків 

і закінчуючи аспірантами, що працювали упродовж 1920–30-х рр., а також матеріали 

архівно-слідчих справ репресованих українських географів (ф. 6 Галузевого архіву 

СБУ; ф. 263 ЦДАГО; ф. 6452 ДАХО тощо) та ф. 263 «Колекція позасудових справ 

реабілітованих (1918–1950)» ЦДАГО, за якими було уточнено дати народження та 

смерті окремих науковців, відновлено факти з їхнього життя, недостатньо висвітлені 

в літературі. Особові справи співробітників львівських (філій) інститутів АН УРСР 

містить ф. 244 Інституту архівознавства НБУ імені В.І. Вернадського.   

Особливості розвитку суспільної географії в Україні в роки Другої світової 

війни майже не підтверджені документами, а інформативність наявних архівних 

джерел носить фрагментарний характер. Інформація про діяльність академічних 
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установ міститься в архівному фонді НАН України та ЦДАВОВ (фф. 2206, 3674, 

3676). Доповнюють інформацію про розвиток суспільної географії в роки війни як 

на окупованій території, так і в евакуації, матеріали періодичної преси, епістолярні 

та мемуарні джерела відомих діячів науки. Усе ж таки варто відзначити, що преса 

перебувала під суворою цензурою, а листи та мемуари мають до певної міри 

суб’єктивний характер. Масив документів міститься в ЦДАВОВ, ЦДІА м. Львова та 

ДАХО, вони присвячені питанням діяльності в умовах окупації наукових товариств, 

зокрема таких, як  НТШ  у Львові,  Харківського наукового товариства тощо.   

Питання розвитку економіко-географічної науки та формування її наукового 

потенціалу в межах АН УРСР у повоєнний час найповніше висвітлені в тематичних 

планах науково-дослідної роботи Академії та у звітах про результати їх виконання, 

що представлені в архівному фонді Президії НАН України (ф. 251). 

Для отримання інформації про публікації представників тієї чи тієї наукової 

школи використовуються дані «Літопису українського друку» (1924–1936 рр.), 

«Літопису друку. Книги» (з 1936 р.) «Літопису друку. Журнальні статті» (з 1936 р.), 

«Реферативного журналу», біобліографічні покажчики, каталоги НБУ імені 

В. І. Вернадського.  

До джерельної бази увійшли також періодичні видання України, у яких 

публікувалися результати суспільно-географічних досліджень («Червоний шлях» 

(1923–1936 рр.), «Господарство України» (1924–1929 рр.), «Культура і побут» 

(1925–1928 рр.), «Вісник природознавства» (1927–1931 рр.), «Вісник Національної 

академії наук України» (із 1928 р.), «Записки Українського науково-дослідного 

інституту географії та картографії» (1928–1930 рр.), «Труди Науково-дослідного 

інституту географії» (1948–1952 рр.), «Економічна та соціальна географія» (із 1966 

р.), «Український географічний журнал» (із 1993 р.), «Історія української географії» 

(із 2000 р.), «Часопис соціально-економічної географії» (із 2005 р.), а також вісники 

чи наукові записки університетів Києва, Львова, Харкова, Одеси та Чернівців.  

Досить важливим є поява в сучасних періодичних виданнях матеріалів 

дослідження життєвого шляху та наукового доробку відомих і менш відомих 

суспільних географів – С. Рудницького, В. Кубійовича, В. Гериновича, К. Дубняка, 
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А. Синявського, В. Садовського, Ф. Матвієнка-Гарнаги, О. Степанів, О. Діброви, 

М. Паламарчука та ін. 

Специфічною рисою цих джерел є їхній комплексний, синтетичний характер, 

вони репрезентують досить широкий спектр інформації як документальної 

(хронологічні відомості з наукового життя, рецензії на наукові видання) і поточно-

наукової (результати конкретних досліджень), так і особового характеру (біографії 

вчених, ювілейні видання, некрологи тощо). Досліджуючи періодичні видання 

радянського періоду, водночас варто пам’ятати, що на їхній зміст, рівень повноти й 

об’єктивності вміщеної в них інформації мали вплив не лише кваліфікація авторів, а 

й умови, у яких вони видавалися.  

Спеціальну групу джерел для проведення наукометричного аналізу, розвитку 

наукових шкіл в суспільній географії України становлять автореферати, а в окремих 

випадках дисертації із суспільної географії захищені упродовж 1936–2015 рр. Ці 

джерела є базовим матеріалом для аналізу тематики наукових студій шкіл та їхньої 

еволюції упродовж минулого століття. Дисертації є очевидним показником зв’язку 

між здобувачем наукового ступеня та його науковим керівником, тема дисертації 

зазвичай перебуває у площині наукової програми керівника. Аналіз масиву 

дисертацій із суспільної географії з метою вивчення наукових шкіл пояснюється 

такими аспектами: вибір теми дисертації зазвичай пов’язаний із розробкою науково-

дослідної програми школи; саме дисертації підлягають ретельному аналізу на 

предмет актуальності та наявності наукової новизни; дисертації містять детальний 

опис методики й результатів проведення дослідження; переважна більшість 

дисертацій є неопублікованими результатами досліджень, а тому рідко стають 

об’єктами аналізу, посилань тощо [181, с. 29 –47].  

Дослідження наукового потенціалу суспільної географії в Україні не було б 

повноцінним без використання відомих довідникових видань енциклопедичного 

типу, зокрема Енциклопедії українознавства, Української радянської енциклопедії, 

Енциклопедії сучасної України, Географічної енциклопедії України [53], 

біографічних та бібліографічних довідників, випусків часописів «Наука і 

наукознавство», «Історія науки і біографістика», «Українська біографістика», 
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біографічних нарисів про діячів української суспільно-географічної науки, збірників 

наукових конференцій та з’їздів Українського географічного товариства тощо. На 

поч. 1970-х рр. в збірнику «Економічна географія» було опубліковано серію 

біографічних відомостей «Економіко-географи вузів УРСР» [127; 128], у яких 

уміщено короткі відомості про життєвий шлях, науково-педагогічну та громадську 

діяльність професорсько-викладацького складу економіко-географів України. У 

2014 р. вийшов біографічний довідник «Наукові постаті сучасної суспільної 

географії України», який вміщує біографічні дані про докторів наук [260]. 

Прикладами автобіографічних праць суспільних географів України є роботи 

В. Кубійовича [210], М. Пістуна [352], О. Шаблія [542]. 

Отже, джерельна база нашого дослідження сформована із низки документів, 

досліджень, які допомагають розкрити особливості розвитку наукових шкіл 

суспільної географії в Україні. Системне використання всього комплексу 

схарактеризованих нами джерел дало змогу з’ясувати проблему дослідження на 

необхідному рівні повноти та об’єктивності.  

Підсумуємо, що методичну основу дослідження складає комплексне 

використання принципів об’єктивності, науковості та системного підходу до 

вивчення проблеми наукових шкіл в суспільній географії України, що й обумовило 

вибір методів дослідження, які дали змогу розглянути їх у динаміці, змінах і часовій 

послідовності. Обґрунтована нами система методів пояснюється також складністю 

та суперечністю самого об’єкта дослідження й водночас необхідністю глибокого 

пізнання власне наукових шкіл в суспільній географії України, що характеризується 

надзвичайно різностороннім спектром джерельної бази. 

 

Висновки до першого розділу 

 

1. Теоретичну основу дослідження наукових шкіл суспільної географії в 

Україні становить міждисциплінарний підхід до географії та наукознавства, який 

дає змогу виявляти різноманітні характеристики наукових шкіл і відбирати 

конкретні ефективні моделі для їх вивчення.  
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2. Наукова школа в суспільній географії – колектив учених на чолі з лідером, 

які працюють або ж працювали в межах одного напряму науки і мають визнання в 

науковому співтоваристві. 

3. Основними елементами, або ознаками, наукової школи є: усвідомлення 

науковим співтовариством конкретної наукової проблеми (дослідницька програма), 

лідер наукової школи, ієрархічна структура школи, визнання результатів діяльності 

наукової школи. 

4. Основні типи наукових шкіл в розвитку вітчизняної  суспільної географії 

представлено протоколами, школами-напрямами, науково-освітніми школами, 

школами-колективами та школи парадигмального типу. 

5. Проблема наукових шкіл у суспільній географії України на сьогодні є 

маловивченою, тому одним із напрямків досліджень у галузі розвитку географії в 

Україні має стати пізнання теоретичних та практичних аспектів функціонування 

наукових шкіл, особливої актуальності набуває пізнання тенденцій у розвитку 

вітчизняної суспільної географії крізь призму виявлення й осмислення її окремих 

наукових шкіл. 

6. Пізнавальними етапами у процесі дослідження наукових шкіл в суспільній 

географії України є: вивчення суспільних потреб у науковому напряму, який 

розробляє конкретна наукова школа; аналіз ролі основоположників наукових шкіл, 

які створюються зазвичай відомими вченими, що мають багато учнів і 

послідовників; дослідження розвитку суспільно-географічної науки, її історії, 

перспектив, які зумовлюють зародження, відродження й розвиток наукових шкіл; 

розгляд відмінностей наукової проблематики та дослідницьких програм, 

стрижневих концепцій, підходів і стилів дослідження наукових шкіл; вивчення 

новаторського елемента функціонування наукових шкіл.  

7. Фактологічний рівень наукового дослідження розвитку суспільної географії 

являє собою фіксацію наукових фактів, що розкриває хронологію ідей і досягнень 

наукового пошуку попередніх поколінь учених; емпіричний рівень  дослідження 

містить виявлення та опис наукових фактів; теоретичний рівень полягає в 

об’єднанні фактів з історії географії спільною ідеєю, яка відображає розвиток 
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предметного змісту суспільної географії, а його результатом є створення моделі 

розвитку наукового суспільно-географічного знання й можливість прогнозувати 

його розвиток; наукознавчий рівень дослідження базується на фактологічному й 

теоретичному рівнях дослідження й пов’язаний зі створенням моделі  розвитку 

науки як соціальної структури. 

8. Ідентифікація наукових шкіл у суспільній географії відбувається на основі 

виявлення їхніх основних ознак: формальних (наявність лідера – визнаного вченого 

– науковим співтовариством, не менше ніж двох поколінь учених, науково-дослідної 

програми і т.д.) та змістовних (наявність монографій, підручників тощо). 

9. Методика дослідження наукових шкіл у суспільній географії передбачає 

декілька основних етапів: збір фактичних даних, інвентаризація, опис, формування 

сукупності інформації про суспільно-географічні наукові школи; аналіз первинної 

інформації, яка відображає функціонування наукових шкіл у вітчизняній суспільній 

географії; систематизація інформації, тобто впорядкування у формальному, 

генетичному, територіальному та інших аспектах, що, зі свого боку дає змогу 

ідентифікувати конкретні емпіричні закономірності; виявлення основних 

закономірностей формування, функціонування й розвитку наукових шкіл. 

10. Джерельну базу дослідження становлять: література з проблем формування 

географії в Україні; література з історії науки та наукознавства; архівні документи; 

автореферати захищених дисертацій упродовж ХХ – поч. ХХІ ст. з проблем 

суспільної географії; література з історії розвитку наукових та освітніх установ; 

біобібліографічна література; література з теоретичних і прикладних проблем 

суспільної географії; нормативно-правові документи; збірники наукових праць та 

матеріали періодичних видань; матеріали конференцій і з’їздів.  

Основні положення першого розділу роботи відображені у працях автора [291; 

292; 293; 294; 295; 297; 298; 545; 549; 555; 556; 558; 563; 580]. 
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РОЗДІЛ 2. ЧИННИКИ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНО-

ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Напрями, концепції та теорії зарубіжної географії і їх вплив на становлення 

суспільної географії в Україні 

   

Розвиток суспільної географії визначається загальним історичним процесом, 

оскільки наука приймає відповідну як зовнішню, так і внутрішню форму під дією 

загальносвітових інтелектуальних і внутрішньодержавних соціально-економічних 

контекстів, її творення відбувається в конкретних історичних реаліях під впливом 

усіх інших соціальних та культурних явищ. Чинники, що визначають розвиток 

науки, зазвичай поділяють на зовнішні та внутрішні. Хоч єдності стосовно підходів 

щодо розуміння чинників серед вітчизняних і зарубіжних учених немає, 

здебільшого внутрішніми називають когнітивні фактори, а зовнішніми – соціальні. 

У зарубіжній науці оформилися два методологічні напрями стосовно розуміння 

факторів її розвитку: інтерналізм (А. Койре, Дж. Рендел, А. Кромбі, А. Холл) і 

екстерналізм (Дж. Бернал, Р. Мертон, Е. Цильзель, Дж. Нідам, С. Мейсон та ін.). 

Основна ідея інтерналізму полягає в тому, що наука сама визначає напрями свого 

розвитку для розвязання конкретних завдань їй необхідні не зовнішні поштовхи, а 

творча напруженість самого наукового мислення. Екстерналізм розглядає науку як 

активну соціальну силу, що розвивається під дією суспільних запитів, з 

другорядним впливом чинників внутрішньої логіки науки. Наука завжди існує в 

певних соціально-культурних умовах, вона взаємодіє та щільно пов’язана з іншими 

сферами діяльності: економічною, політичною, ідеологічною. Ці її зв’язки хоч і 

мають соціальний характер, але все ж на неї впливають. Учений у процесі наукової 

діяльності вступає в систему соціальних стосунків у межах наукового 

співтовариства, тобто внутрішньонаукових стосунків, що в сукупності 

відображають специфіку наукової діяльності. Розвиток суспільно-географічної 

науки має й свою логіку. Її внутрішня логіка зумовлена активністю суб’єкта, що 

пізнає, тобто ступенем застосування вже накопиченого знання для отримання 
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нового. Формування наукових проблем, розробка нових методів дослідження та їх 

використання для розв’язання завдань суспільно-географічної науки, введення в обіг 

нових понять, гіпотез чи теорій однозначно відображає вплив соціальних і 

культурних чинників на розвиток науки. Внутрішні закономірності розвитку науки 

відбивають вплив уже набутого знання на можливість отримання нового. 

Наука водночас не лише піддається зовнішнім впливам, але й сама чинить їм 

опір, якщо вони загрожують руйнацією її власної логіки. Саме тому розвиток 

суспільно-географічної науки слід розглядати не як стихійний, а закономірний 

процес, що відбувається під дією як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. Історичні 

особливості розвитку суспільства формують внутрішні умови розвитку суспільно-

географічної науки, висувають перед нею конкретні актуальні проблеми. У 

постановці цих наукових проблем простежується дія низки соціальних чинників.  

Досліджуючи внутрішні, власне наукові, чинники розвитку суспільної географії 

в Україні, варто враховувати й тенденції розвитку світової науки, що впливають на 

неї та визначають, за відсутності внутрішньо-державних деструктивних факторів, її 

загальні тенденції розвитку. Саме такий механізм уможливлює забезпечення 

поступального ходу наукового пошуку в умовах руху наукової думки з опертям на 

передові тенденції її світового розвитку за умови позитивних як внутрішніх 

культурно-історичних чинників розвитку науки в державі, так і власне внутрішньої 

логіки розвитку самої науки. На думку М. Пістуна, досліджуючи особливості 

становлення та розвитку наукових шкіл в суспільній географії України варто 

проаналізувати передовсім зовнішні передумови та внутрішні чинники, тобто власні 

генетичні наукові джерела формування, досягнення та доробок лідерів за певний 

історичний період розвитку науки. Актуальність такого підходу, слушно зауважує 

вчений, підкреслюється заполітизованістю питання, а також недоступністю архівів 

протягом тривалого часу розвитку суспільної географії в Україні [343, с. 68]. 

Формування суспільної географії в Україні не може розглядатися у власному 

інтелектуальному вакуумі, ізольованою від зовнішнього впливу розвитку світової 

географічної науки та внутрішньодержавних економічних, соціальних, політичних і 

культурних процесів. Становлення та розвиток наукових шкіл у суспільній географії 
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в Україні варто розглядати  через призму впливу тенденцій розвитку географічної 

науки у світі, у СРСР, власне в Україні. Не може залишатися поза увагою і 

внутрішня логіка формування наукових колективів та реалізації їхнього науково-

дослідницького пошуку.   

Питання історії розвитку зпрубіжної суспільної географії достатньо 

репрезентовані як у працях із загальних питань розвитку географічної науки, так і у 

вузькоспеціалізованих дослідженнях, які висвітлюють особливості виникнення, 

формування окремих наукових напрямів, концепцій, ідей тощо. В останні 

десятиліття ХІХ ст. в зарубіжній географії оформилася історія географії як окремий 

напрям у науці, що було пов’язано з необхідністю обґрунтування «нової» географії. 

Водночас історія географічних відкриттів і досліджень опинилася поза межами такої 

історії географії і стала об’єктом дослідження картографів та істориків. Упродовж 

ХХ ст. в країнах Заходу вийшла низка праць з питань історії географічної науки, 

зокрема і суспільної. Слід додати, що для історико-географічних досліджень стала 

характерна тенденція, яка до речі виявляється і в сучасній суспільній географії в 

Україні. Це епізодичність її досліджень, пов’язана з виявленням попередників і 

традицій поточних наукових пошуків. Інтерес до біографій та індивідуальних 

внесків відомих географів зовсім недавно поступився спробі проведення повної 

біобібліографічної інвентаризації. Загалом у цих роботах акцентується увага на 

еволюції географічних ідей, на їхньому інтелектуальному та соціальному контексті.  

Сучасні історико-наукові дослідження зарубіжної географії активізувалися, для 

них характерні пошук відповідних попередників, а також детальніше вивчення 

розвитку географії крізь призму загальної історії природничих чи суспільних наук, 

еволюції географічних ідей в історії науки. З часів першого Міжнародного 

географічного конгресу в 1871 р. майже всі інші конгреси приділяли цим питанням 

увагу. У 1968 р. в рамках Міжнародного географічного союзу було створено комісію 

з історії географічної думки, що значно стимулювало розвиток майбутніх 

досліджень у цій сфері не лише тих учених, хто розглядає історію географії як засіб 

обґрунтування актуальності власних досліджень, а й тих фахівців, для кого вона є 

галуззю спеціалізації.    
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Проблеми розвитку зарубіжної суспільної географії є майже не дослідженими в 

українській науці. Ще в радянський час у працях А. Ісаченка [162], Ю. Саушкіна 

[403], О. Александровської [4], Н. Мукітанова [249], В. Жекуліна [130], 

Ю. Поросьонкова та Н. Поросьонкової [358] й ін. було здійснено поверховий аналіз 

зарубіжної суспільної географії з відповідним ідеологічним та методологічним 

забарвленням. Закономірно, що в цих працях увага була приділена так званим 

географам-маркистам та розвитку радикальної географії у США, не вивченими 

залишалися низка шкіл і напрямів, передовсім антропогеографічного, 

гуманістичного, геополітичного і т.д. спрямування. Окремі праці географів-

марксистів було перекладено російською мовою  та видано в СРСР – В. Бунге [36], 

А. Баттімер [27], П. Хаггет [447], Д. Харвей [449] та ін. Одним із цінних джерел з 

історії зарубіжної науки став переклад праці А. Геттнера «Географія, її історія, 

сутність та методи» (1927 р.) [57], здійснений у 1930 р. (до речі, вона хоч і вийшла за 

загальним редагуванням М. Баранського, активну участь у перекладі та редагуванні 

цього видання брав В. Геринович). У 1987 р. російською мовою було перекладено 

працю Р. Дж. Джонстона «Географія і географи: нарис розвитку англо-

американської соціальної географії після 1945 року» [89], а в 1989 р. світ побачила 

праця-діалог американських та радянських географів «Наука і мистецтво географії: 

спектр поглядів науковців СРСР і США» [256]. З часів незалежності питання 

розвитку зарубіжної суспільної географії теж не були предметом окремого 

наукового дослідження. Окреслення кола цих проблем було започатковано в 

навчальній літературі М. Пістуном [338], С. Морозом, В. Онопрієнком та 

С. Бортником [248], Я. Олійником та А. Степаненком [282], О. Шаблієм [532] та ін. 

Питання  розвитку суспільної географії у Франції в другій половині ХХ ст. 

висвітлені у працях І. Савчука [398; 399]. 

Водночас на сучасному етапі географи України мають можливість вільного 

доступу до видань зарубіжних географів, як першоджерел, так і аналітичних праць 

присвячених розвитку суспільної географії. Цікавими є роботи Р. Фукса, який 

досліджував розвиток суспільної географії в США упродовж 1900–1940-х рр. на тлі 

формування світової науки. Історик географії А. Фріммен [615] виокремив шість 
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напрямів розвитку географічної науки: енциклопедичний, педагогічний, 

колоніальний, генералізації, політичний та спеціалізації. У інших виданнях 

розглядається становлення соціальної географії як науки про культурний ландшафт.  

На кін. ХІХ – поч. ХХ ст. світова, насамперед європейська, географія була 

репрезентована працями О. Гумбольта, К. Ріттера, Й. Тюнена, Ф. Ріхтгофена, 

Ф. Ратцеля, Д. Ріхтера, А. Геттнера, А. Вебера, П. Відаля де ла Блаша та ін. 

Незважаючи на те, що на кін. ХІХ ст. світова географічна наука після тривалої кризи 

почала виявляти позитивні зміни у своєму розвитку, її теоретичний складник 

продовжував перебувати у стані занепаду. Географія розглядалася як наука про 

розташування окремих об’єктів, а її завданням був аналіз розподілу явищ у 

географічному просторі та фактів територіальної різноманітності. Концептуальна 

парадигма географічної науки упродовж тривалого часу зводилася до встановлення 

у плані відкриттів та картографування у плані дослідження окремих територій. 

Пошук, відкриття, а потім картографування нових земель були об’єднувальною 

концепцією розвитку географії. Коли ж прийшов час утвердження географії в 

першій пол. ХІХ ст. як окремої науки та самостійної університетської дисципліни, 

постала низка проблем теоретико-методологічного змісту, які вимагали розв’язання 

передовсім з метою збереження науки. Необхідність підготовки учителів-географів 

були стимулом розвитку географічної науки, сприяли її університетській 

інституалізації, оформленню географічних співтовариств та формування наукових 

шкіл у географії.  

Суттєві зрушення в розвитку географії в країнах Західної Європи 

спостерігалося з 1870-х рр., коли розпочався новий етап обґрунтування європейської 

колоніальної політики, особливої ролі набула географія у формуванні почуття 

національної належності. У Європі з’явилися журнали географічного змісту; 

масового характеру набуло заснування географічних товариств у Німеччині, Франції 

та Великій Британії, кількість яких на кін. ХІХ ст. становила понад 100 організацій; 

у провідних європейських університетах (Німеччини, Швейцарії, Франції та Австро-

Угорщини) в ост. чв. ХІХ ст. було засновано кафедри географії. Загалом до кін. ХІХ 

ст. елементи суспільно-географічних досліджень були складниками країнознавчих 
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студій, які включали зазвичай опис природи, населення та господарства певної 

території. Європейська географічна наука в останній третині ХІХ ст. переживала 

процес диференціації на окремі наукові дисципліни, однак традиційна концепція 

науки – географічний детермінізм – уже не могла методологічно забезпечити нові 

напрями науки, що в кінцевому результаті призвело до розмежування між її 

природничим і суспільним складником. Що стосується суспільної географії, то 

окремі школи почали розглядати її за межами природничих наук, а деякі навіть 

почали виводити із системи географічних наук. У предметну сферу суспільної 

географії (human geography – географії людини) потрапили етнічні спільноти, їхні 

складники й культури з погляду їхніх відносин у просторі.  

Отже, остання третина ХІХ ст. у світовій географії позначилася кризовими 

явищами, детермінованими втратою географії піонерного значення у процесі 

відкриттів, а диференціація науки поставила складне питання про об’єктно-

предметну сферу науки і спровокувала «дуалістичне» розуміння сутності географії, 

у рамках якої знання про природу відносилося лише до природознавства й було 

репрезентоване загальним землезнавством, а знання про людину – країнознавством. 

У зв’язку з цим закладалося серйозне протиріччя між загальною та регіональною 

географією, окремі вчені заперечували існування єдиної географії й робили 

висновок про те, що географія є комплексом різних наук  [358, с. 91].   

Криза, яка охопила географічну науку впродовж др. пол. ХІХ ст., в умовах її 

розв’язання сприяла формуванню провідних наукових шкіл у зарубіжній географії, 

представники яких порізному тлумачили теоретичні підходи до розуміння сутності 

науки. Суттєвий вплив на формування географії в цей час мали ідеї Ч. Дарвіна та 

уніформістські ідеї в геології. Осередками формування нових підходів у географії 

стали університетські кафедри та географічні товариства Німеччини, Франції та 

Великої Британії. Під впливом ідей європейської географії спостерігався розвиток 

науки в США. Теоретичні підходи кін. ХІХ ст. до розуміння сутності географічної 

науки та обґрунтування її методологічного статусу традиційно групують у вигляді 

основних напрямів: природничої і суспільної географічних шкіл та ландшафтної і 

хорологічної концепцій. Що стосується представників природничо-наукової школи 
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(А. Зупан, А. Кірхгоф, Ф. Ріхтгофен, О. Пешель Г. Герланд), то більшість із них 

предметом географічної науки вважали земну поверхню, тобто верхню частину 

земної кори, на їхню думку, недоречним було б об’єднання природи і людини в 

межах однієї географії, отже, вони витісняють антропогеографію поза межі 

географічної науки  [248, с. 190]. Останні десятиліття ХІХ ст. позначилися досить 

активним розвитком інших підходів до розуміння сутності науки представниками 

суспільної школи, найбільш активними персоналіями якої були Е. Реклю та 

Ф. Ратцель. Основоположником антропогеографічного напряму був Ф. Ратцель, 

автор двохтомної праці «Антропогеографія або головні положення землезнавства в 

історії» (1882, 1891 рр.). Ідеї Ф. Ратцеля про вплив природного середовища на 

людину визначили подальший розвиток географії, особливо в США. Спроби 

синтезувати природничий і суспільний підходи до обґрунтування статусу географії 

сформувалися як ландшафтні концепції (А. Пенк, З. Пассарге, О. Шлютер), які мали 

досить суттєвий вплив за загальну теорію географії кін. ХІХ – поч. ХХ ст., адже 

низка географів почали розглядати ландшафт як інтегральний об’єкт дослідження. 

Інтеграція вивчення навколишнього середовища й суспільства в межах категорії 

«ландшафт» забезпечувала збереження єдності географії. Теоретичні пошуки 

сприяли формуванню хорологічної концепції, започаткованої ще в роботах Е. Канта 

і К. Ріттера й обґрунтованої А. Геттнером, який обстоював ідею єдності географії з 

позиції просторового методу науки. А. Геттнер розглядав географію одночасно і як 

природничу, і як суспільну науку. Хорологічна концепція набула значної 

популярності, вона відкрила нові можливості, довела спроможність географії як 

науки, сприяла збереженню географії як єдиної науки та визначала тенденції її 

майбутнього розвитку на досить тривалий час. Завдяки хорологічній концепції 

відбулося переміщення фокусу досліджень на просторову мінливість природного 

середовища, людини і її культури. Як стверджують С. Мороз, В. Онопрієнко та 

С. Бортник [248, с. 194], саме хорологічна концепція А. Геттнера заповнила 

теоретичний вакуум географії кін. ХІХ – поч. ХХ ст., вона набула широкої 

популярності та мала значний вплив на розвиток теорії географії у ХХ ст. 

На кінець ХІХ ст. суспільний складник географії вже диференціювався на 
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наукові напрями – статистичний, комерційно-географічний, антропогеографічний, 

порівняльно-географічний, країнознавчий, політико-географічний, хорографічний, 

регіонально-науковий тощо [343, с. 70]. Формування власне економічної географії 

почалося в кінці 1880-х рр., коли учень Ф. Ратцеля В. Готц в антропогеографічному 

аспекті сформулював основні положення економічної географії та ввів у науку 

поняття «економічна географія». Це було пов’язано з необхідністю нових підходів в 

обґрунтуванні особливостей територіальної організації господарства в країнах 

Європи та США, чого не спроможна була зробити класична антропогеографія. 

Розвиваючи ідеї В. Лаунгардта на початку ХХ ст. А. Вебер запропонував концепцію 

штандорту в економічній географії як науці про теоретичне обґрунтування 

розміщення економічних процесів на певній території. Розвиток світової географії 

загалом і суспільної зокрема був також стимульований необхідністю обстояти 

суверенітет цієї науки від геології, екології, економіки та соціології, оскільки 

методологічний конфлікт з ними ставав причиною нових теоретичних пошуків.   

Отже, найбільші дискусії кінця ХІХ ст. в теоретичній сфері географії 

розгорнулися навколо питань статусу географії як самостійної науки, її місця в 

системі наук, делімітації предмета досліджень, вибору між моністичною та 

дуалістичною структурою науки та пов’язаної з цим проблеми єдності географії, 

співвідношення між загальною географією та країнознавством.  

У контексті дослідження розвитку суспільної географії в кін. ХІХ – на поч. ХХ 

ст. варто розглянути підходи стосовно формування назви науки та  її тлумачення. 

Кінець ХІХ ст. в гуманітарній науці позначився достатнім розвитком тих напрямів, 

що вивчали суспільство з погляду його внутрішньої організації (соціальної, 

економічної, політичної і т.д.), однак аспекти його територіальної організації 

залишалися практично не дослідженими. Окремі автори зазначали важливість 

теоретичної рефлексії, реалізованого німецькою та французькою школами 

країнознавчого аналізу, однак цього було очевидно недостатньо. На поч. ХХ ст. 

низка проблем територіальної організації суспільства починала трактуватися в 

межах предмета соціології, у зв’язку з чим розгорнулася досить гострі дискусії між 

географами та соціологами, що тривала протягом усієї першої третини ХХ ст. 
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Основою цих дискусій була розробка предметної сфери антропогеографії, з одного 

боку, та соціальної морфології, з іншого. Ураховуючи ще й той факт, що географи 

розглядали людину лише крізь призму її відносин з Землею, предметна сфера 

суспільної географії (у сучасному її розумінні) поступово розчинялася в соціології. 

У національних школах Франції, Нідерландів, США, Сербії спостерігалося 

зближення між географією і соціологією, а глибинне поняття «географія людини» у 

багатьох працях підмінялося аспектами соціальної географії, розглядали зазвичай 

вплив ландшафту на суспільство загалом чи на окремі його соціальні групи. 

Результатом такого підходу стало одночасне поширення різних назв науки: 

антропогеографія, географія людини, соціальна географія, культурна географія 

тощо. Самі носії науки не розмежовували чітко предметну сферу кожної з них або ж 

просто використовували їх як синоніми. З часу виходу однойменної праці 

Ф. Ратцеля назва науки «антропогеографія» стає найбільш вживаною у кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. Зауважимо, що й тоді як тільки мова йшла про регіональний складник, 

назва науки відразу замінювалася на «культурну географію». Що стосується 

соціальної географії, то її назва використовувалася хоч і з різними значеннями, але 

найчастіше як синонім до географії людини, згодом «human geography», що 

складалася з політичної та цивілізаційної географії. Можемо назвати й інші підходи. 

Так, американські географи визначали соціальну географію як науку про просторову 

організацію соціальних явищ. У Нідерландах Г. Шейнмец запровадив  у науковий 

обіг термін «соціогеографія» для позначення дисципліни, яка вивчає етнічні 

спільноти з огляду на їх унікальність та специфічність. В англійській географії під 

впливом ідей П. Відаля де ла Блаша було взято за відправну точку як предмет науки 

соціальні групи, а під впливом ідей німецької географії їх пропонувалося розглядати 

крізь призму ландшафту. Згодом в англійській та американській школах (1920–30-ті 

рр.) окреслилася тенденція використовувати як синоніми поняття «географія 

людини» та «соціальна географія». Дж. Уотсон одстоював ідею прирівняти 

соціальну географію до соціологічних аспектів географії, а саму науку 

інтерпретувати як «соціальну географію ландшафту». У Німеччині в рамках 

регіональної школи спостерігалося поширення назви «морфологія культурного 
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ландшафту», а соціальна тематика найактивніше висвітлювалася у працях Й. Парча, 

Р. Градмана, З. Пассарге, Х. Хассінгера. Упродовж 1950-х рр. у більшості 

зарубіжних шкіл саме назва «соціальна географія» набула поширення для 

позначення науки в сучасному розумінні суспільної географії. Ураховуючи ці 

обставини, слід розглядати особливості формування географії культури, географії 

людини, антропогеографії і соціальної географії в контексті розвитку суспільної 

географії. Персоналії в історії зарубіжної суспільної географії показано на рис. 2.1.1. 

 

Рис. 2.1.1. Персоналії в історії зарубіжної суспільної географії 

З кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. інтенсивним розвитком позначилося 

формування німецької, французької, британської, американської та радянської шкіл 

суспільної географії. Кожна велика із західних наукових шкіл мала вплив на 

формування інших, що було пов’язано ще з традицією імперських інтересів. 

Формування школи суспільної географії в Україні варто розглядати в тому 

контексті, що в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. її розвиток дійсно відбувався під впливом 

європейської та російської географії, крім того, ще навіть у 1920-х рр. ми можемо 

спостерігати вплив європейських ідей на українську науку, а на західноукраїнських 
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землях він був відчутним і у 1930-х рр. Упродовж  1930–80-х рр. суспільна географія 

в Україні розвивалася у жорстких рамках радянської економіко-географічної школи, 

і лише на початку 1990-х рр. вона мала змогу ознайомитися з надбанням світової 

суспільно-географічної науки та репрезентувати результати власних наукових 

студій на світовому рівні.  

В університетах Європи та США після Першої світової війни поступово 

утвердилися два провідні напрями щодо обґрунтування сутності географії. 

Представники першого були переконані, що географія повинна відігравати 

інтегрувальну роль, функціонувати як регіональна наука. Її природничий і людський 

складники, на думку представників цього напряму (П. Відаля де ла Блаша, 

А. Гербертсона, К. Зауера та ін.) повинні бути доведені до єдиного аналізу в межах 

конкретних регіонів. Другий напрям сформувався під впливом ідей геополітики в 

Німеччині та Італії (К. Гаусгофера, Д. Ролетто та ін.), де академічні географи 

прагнули відродити свою науку в межах її політичного складника. Друга світова 

війна поклала кінець ідеям політичної географії, до речі не лише в Німеччині та 

Італії. Водночас, як і між двома світовими війнами, так і після другої традиції 

регіонального напряму в географії були досить сильними.  

У міжвоєнний період розвиток суспільної географії у країнах Західної Європи 

та США відбувався під впливом двох парадигм: географічного детермінізму, що 

змінився поссібілізмом, та регіональної парадигми. Ідеї детермінізму були 

підтримані й розвинені Е. Хантінгтоном, якому належала концепція залежності 

цивілізацій та їх розвитку від клімату і його змін. Регіональна парадигма була 

однією із спроб генералізації фактичного матеріалу, але при цьому володіла 

логічною структурою пояснення, що відрізняло її від детермінізму. Ідеї регіональної 

географії набули поширення в американській географії в 1930-х рр., а в 1939 р. 

вийшла праця Р. Харшторна «Предмет географії: критичний огляд сучасних теорій у 

їх ретроспективі», яка й ознаменувала собою утвердження нової парадигми. 

Р. Харшторн обстоював ідею про те, що основним фокусом географії є винятково 

територіальна диференціація, мозаїка окремих ландшафтів на земній поверхні [619]. 

Регіональна географія перших повоєнних років була основним напрямом наукових 
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студій, зусилля спрямовувалися на територіальне узагальнення різних явищ, 

досліджуваних галузевими географічними науками. Так, сферою соціальної 

географії Дж. Уотсон вважав ідентифікацію різних регіонів відповідно до 

суспільних явищ. У кожній із галузевих географічних дисциплін прагнули провести 

районування, особливо варто відзначити розвиток сільськогосподарського 

районування. Отже, регіональна парадигма, яка домінувала в зарубіжній географії 

напередодні Другої світової війни і у перші повоєнні роки, свої зусилля направляла 

на пізнання територіальної організації заселеної людством частини Землі. При 

цьому описи різних регіонів супроводжувалося паралельно з розвитком фізичної та 

суспільної географії. 

Від 1945 р. зарубіжна наука, зберігаючи акценти на суспільній географії, 

розширилася і значно змінилася. Географія зайняла серйозні університетські позиції, 

завдяки її ролі в обґрунтуванні національної самоідентичності та формуванні 

національної свідомості. Упродовж 1950–60-х рр. концепція регіоналізму 

розвинулася у вигляді окремих наукових шкіл, зокрема в США школи 

територіальної диференціації, школи К. Зауера та школи Університету Кларка. З 

кінця 1950-х рр. почалося поступове витіснення регіональної тематики 

просторовою, що сприяло оформленню суспільної географії як просторової науки, 

яка опікувалася закономірностями територіальної організації суспільства, зважаючи 

на загальні закони та теорії, а не на прояв цих закономірностей у межах конкретних 

територій [622, с. 189–206.]. Упродовж 1970-х рр. характерним було поширення 

структуралістського підходу, обґрунтованого як альтернативної дослідницької 

програми, що конкурувала із просторовою парадигмою науки. Водночас поява 

гуманістичного підходу являла собою реакцію на недостатню увагу до проблем 

людини. Розвиток суспільної географії в 1980-х рр. характеризувався боротьбою 

трьох парадигм – позитивізму, гуманізму і структуралізму.  

 На думку проф. О. Шаблія, саме на повоєнний період припали якісні зміни в 

розвитку суспільної географії, суть яких зводилася до швидкої диференціації науки, 

результатом чого стала поява нових дисциплін та напрямів; простежувалися й 

інтегративні процеси, унаслідок яких були сформовані такі наукові дисципліни, як 
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«теоретична географія», «географія природокористування», «геоекологія»; 

застосовані нові парадигми – модельна та системна; швидко збагатився методичний 

апарат у зв’язку із запровадженням математичних, дистанційних, геоінформаційних 

методів; зріс інтерес до регіональних досліджень; спостерігалася соціалізація та 

гуманізація суспільної географії тощо [532, с. 60]. 

Із початку ХХ ст. географи здійснили численні спроби пошуку єдиного способу 

накопичення й систематизації усієї різноманітності об’єктів, процесів і явищ. 

Результатом цих зусиль стало визнання в першій половині ХХ ст. «території» 

(ландшафту, району і т.д.) як об’єкта географічного пізнання, що закономірно 

сприяло поширенню хорологічної концепції в суспільній географії. Упродовж 1920–

1930-х рр. панівне місце належало хорологічній концепції, однак центр її розвитку 

тепер перемістився з Німеччини до США, чому сприяли праці Н. Феннемена, 

К. Зауера та У. Девіса, а згодом Ч. Колбі, В. Фінча, Р. Хартшорна [162, с. 281]. 

Р. Хартшорн переніс в американську географію хорологічну концепцію А. Геттнера, 

був автором відомих праць «Сутність географії» (1939 р.) та «Сутність географії 

майбутнього» (1959 р.).  

Розвиток геополітичних ідей в кін. ХІХ ст. в роботах Ф. Ратцеля, а вже потім і 

К. Гаусгофера, Ф. Осборна, К. Фогта сприяв формуванню й інших напрямів, зокрема 

кліматичного детермінізму в 1920–1930-х рр. (Е. Хантінгтон, Е. Семплл), соціально-

політичного (І. Боуман) тощо. 

Ще з кін. ХІХ – поч. ХХ ст. набула неабиякого розвитку соціальна школа в 

географії, зокрема представлена працями П. Рузьє, Г. Гужона, Е. Реклю, Ф. Ле-Пле, 

Е. Демолена, Р. Піно та ін. Тематика їхніх досліджень стосувалася умов життя 

різних соціальних груп населення, при цьому соціальна географія розглядалася як 

наука про пізнання впливу сукупності територіальних факторів на соціальний 

розвиток людства. Сформована в цей час у соціологічній науці географічна школа в 

майбутньому знайшла своє відображення в політичній географії та геополітиці.  

Як стверджують проф. Я. Олійник та проф. А. Степаненко [282, с. 33], 

соціально-географічна школа, яка виникла у країнах Європи та США в кінці ХІХ ст., 

найбільшого свого розвитку досягла в кін. ХХ ст., оскільки була зацікавлена 
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особливостями життя у великих містах. Зі свого боку проблеми соціогеографії міст 

сприяли активізації досліджень у галузі географії міграцій, етногеографії, географії 

послуг, якості життя населення, географії бідності тощо [605].   

Результатом соціально-географічних студій першої половині ХХ ст. стало 

оформлення вже її напрямів упродовж другої половини минулого століття: часової 

географії (К. Лінч, Т. Хагерстранд, Н. Тріфт), географії сприйняття, географії 

розвитку, феміністичної географії, гендерної географії .   

Історико-географічні школи найповніше зреалізували себе в англійській та 

американській науці (праці К. Зауера, Х. Барроуза, І.  Боумана, Г. Дарбі та ін. [611]. 

Методологія історичної географії в міжвоєнний період базувалася на тому, що 

для розуміння регіональної структури є необхідним пізнання її генезису. У працях з 

історичної географії спостерігалося два підходи: перший – був характерний для 

британської школи, згідно з ним детальному вивченню підлягали «колишні 

географії» (Г. Дарбі), а другий передбачав дослідження процесів, які призвели до 

зміни ландшафтів (К. Зауер) [626]. 

Математично-авангардистський напрям сформувався в умовах необхідності 

обґрунтування просторових особливостей та закономірностей організації 

господарства на основі теорії штандорту А. Вебера. У 1920–30-х рр. цей напрям був 

репрезентований у працях В. Кристаллера [608] та А. Льоша, а згодом Ж. Шардоне 

та Х. Боса. Саме їхні праці сприяли формуванню вже в 1960-х рр. в американській 

географії нового напряму в науці – соціальної фізики (просторового біхевіоризму), 

спрямованої на вивчення просторових відмінностей у поведінці людей (Г. Зіпф, 

Т. Хагерстранд, Б. Беррі, Д. Стюарт). 

«Кількісна революція» 1960-х рр. призвела до критики регіонального напряму, 

у науці поширення набуло застосування статистичних та математичних методів, 

моделювання суспільно-географічних процесів та явищ. «Кількісна революція» 

розпочалася наприкінці 1950-х рр., першими її прихильниками були У. Гаррісон, 

Б. Беррі, У. Уорнтц, Е. Ульман, праці яких започаткували математичний напрям 

[610]. У 1960 – 70-х рр. ідеї математичного напряму були розвинені в роботах 

В. Бунге, П. Хаггета та Р. Чорлі, вони стали основою для розвитку теорії 
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просторової організації суспільства (Р. Морілл, Р. Аблер, Д. Адамс).  

Регіональний напрям розвивався в першій половині 1950-х рр., а його 

засновником був американський економіст У. Ізард, автор праць «Розміщення і 

просторова економіка» (1956 р.) та «Методи регіонального аналізу: вступ у науку 

про регіони» (1960 р.). Представники регіонального напряму зосереджували увагу 

на вивченні просторових явищ та просторових взаємозв’язків, часто не вдаючись до 

пізнання їхньої природи. У 1950-х рр. французький економіст Ф. Перру, обґрунтував 

теорію «полюсів зростання», яка набула популярності у 1950–60-х рр.  

У 1970-х рр. набули поширення нові тенденції, насамперед пов’язані із 

формуванням у США такого напряму, як «критична» (радикальна) географія, що 

передбачала розгляд регіональних особливостей поведінки людей передовсім з 

позицій марксистської теорії. Радикально-географічний напрям виник упродовж 

1960-х рр. та був пов'язаний з посиленням соціальної тематики в економіко-

географічних дослідженнях й трансформації науки упродовж 1970-х рр. у соціально-

економічну географію. Радикальна географія прагнула протистояти кількісним 

методам у науці. Основоположниками радикальної географії вважають Д. Харвея, 

Б. Девіса, І. Майєра, Р. Рослера, К. Рупперта. Сучасні ідеї радикальної географії 

трансформовані у вигляді таких нових напрямів, як феміністична географія, нова 

культурна географія, географія сексуальних відносин тощо [627].  

Однією із шкіл поведінкової географії була гуманістична географія, що 

сформувалася в англо-американській науці упродовж 1970-х рр. Центральним 

об’єктом її дослідження була людина. Основи гуманістичної географії були 

сформульовані ще П.Відалем де ла Блашем на поч. ХХ століття. Обґрунтували її 

американський географ Дж. Райт у 1947 р., що запропонував прийняти 

людиноцентричний підхід як провідний у суспільно-географічних дослідженнях, та 

китайсько-американський географ Йі-Фу Туан у 1976 р., що з’ясував предметну 

сферу гуманістичної географії як комплексу досліджень територіальної організації 

всебічних аспектів життя людини. Гуманістичні географи інтерпретували діяльність 

людини крізь призму географічних понять – місця, ландшафту, регіону, 

навколишнього середовища тощо [630]. Активний розвиток гуманістичної географії 
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припав на 1970–80-ті рр., а вже в 1990-х рр. вона була замінена такими напрямами, 

як феноменологічна, феміністична, постструктурна та радикальна географія. Серед 

когорти географів, які працювали в межах школи гуманістичної географії, можна 

назвати А. Баттімер, Дж. Дункана, Дж. Ентрікіна, Д. Льовенталя, Д. Покока, 

Е. Релфа, Г. Ровлеса, М. Семюелс та ін. Дослідження гуманістів 1970-х рр. були 

спрямовані у русло поведінкової географії, вони змінили фокус суспільно-

географічних студій із аналізу просторових аспектів екології на пізнання 

особливостей аспектів внутрішнього світу людини [616]. Тематика гуманістично-

географічних досліджень виокремлюється у вигляді студіювання емоційних, 

сенсорних, пізнавальних й інших якостей людства в їх географічному поширенні; 

інтерпретації ролі простору і часу в життєдіяльності людини; осмислення 

взаємовідносин людини і природи; пізнання соціального світу людини [629].  

З-поміж напрямів розвитку зарубіжної суспільної географії кін. ХХ ст. варто 

виокремити поведінкову географію, когнітивну (пізнавальну) географію, радикальну 

географію, феміністичну географію, марксистську географію, позитивістську 

географію, постколоніальну географію, постструктуралістську географію, 

психоаналітичну географію та просторовий аналіз.  

Далі спробуємо проаналізувати особливості розвитку національних шкіл у 

зарубіжній суспільній географії ХХ ст. Період між світовими війнами позначився 

остаточним оформленням національних шкіл. Певна повоєнна методологічна криза 

в німецькій  суспільно-географічній школі сприяла поверненню ідей дослідження 

ландшафтів, що панували в 1930-х рр. Саме німецька суспільна географія упродовж 

кін. ХІХ – першої пол. ХХ ст. пережила найбільш революційні зміни в методології, 

пов’язані із суспільно-політичним життям країни. Водночас саме школа суспільної 

географії Німеччини була піонером у розробці методологічних основ науки, а вже 

потім її доробок поширювався англійською, французькою, американською та 

радянською школами. У школі географії Німеччини варто шукати й витоки світової 

суспільної географії, закладеної у працях К. Ріттера, Ф. Ратцеля, О. Пешеля, 

Ф. Ріхтгофена, А. Геттнера та ін. Одним із перших німецьких географів хто дав 

власне обґрунтування предметної сфери науки був О. Пешель. Результатом його 
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наукових студій стало започаткування нового напряму в науці – порівняльної 

географії. Ф. Ріхтгофен, хоч і обстоював засади фізіоцентризму в географії, а її 

метою вбачав дослідження природних явищ, запропонував диференціювати 

географію на загальну та регіональну. Лідером школи суспільної географії 

Німеччини останніх десятиліть ХІХ ст. був Ф. Ратцель – учень О. Гумбольта та 

К. Ріттера, його науковий світогляд формувався також під сильним впливом ідей 

Ч. Дарвіна. Ідеї кліматичного детермінізму Ф. Ратцеля мали суттєвий вплив на 

розвиток суспільної географії в інших країнах світу. У 1897 р. світ побачила праця 

Ф. Ратцеля «Політична географія», у якій він показав державу як живий організм і 

цим започаткував геополітичний напрям. Урешті-решт, праці Ф. Ратцеля стали 

стимулом для розвитку суспільно-географічної науки як у Європі, так і США, 

започаткувавши тривалу дискусію у теоретичній площині науки. Учнем 

Ф. Ріхтгофена та Ф. Ратцеля був відомий німецький географ А. Геттнер, автор праці 

«Географія: її історія, сутність та методи» (1927 р.), у якій обґрунтовано географію 

як хорологічну науку й підкреслено значення регіональних студій. На поч. ХХ ст. в 

Німеччині набула популярності концепція ландшафту як результату дії екзогенних, 

історичних та культурних чинників. Розробка концепції ландшафту, у якій чільне 

місце було відведено людині, належала А. Пенку. Географічні аспекти як складники 

проблеми розміщення господарства поширилися в межах теорії штандорту 

(Й. Тюнен, А. Вебер, А. Льош). Загалом у період до Другої світової війни школа 

суспільної географії Німеччини мала досить солідні результати, а після війни саме в 

Німеччині відбулося становлення та обґрунтування ідей соціальної географії.  

Представники школи географії Німеччини мали чи не найбільший вплив на 

формування школи суспільної географії в Україні у перших десятиліттях ХХ ст. 

Підтвердженням цього є слова відомого німецького географа А. Пенка: «Я пишаюся 

тим, що підготував справжніх працьовитих учнів, серед яких хотів би назвати по-

перше С. Рудницького» [591, с. 142]. 

У післявоєнний період німецькі географи значну увагу почали приділяти 

процесам територіальної організації культури. Ландшафтний підхід змінився 

функціональним, що переважав у багатьох роботах до 1970-х рр. Розвиток 
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суспільної географії в 1950–70-х рр. пов’язаний з іменами Х. Бобека, В. Хартке та 

його послідовниками – дослідниками Мюнхенської школи. В. Хартке запропонував 

розглядати ландшафт як показник, що пояснює діяльність людей, яка зі свого боку, 

відображається в культурному ландшафті. Він поставив у центр дослідження 

повсякденне соціальне життя, а культурний ландшафт розглядав як засіб 

реконструкції життєдіяльності людини. Концепція Мюнхенської школи пов’язана з 

просторовим розподілом людської діяльності відповідно до суспільних функцій, які 

проявляються в конкретних діях соціальних груп у певному просторі і в певний час.  

Після 1950-х рр. одне з важливих місць у суспільній географії Німеччини  

посіли пошуки доказів науковості соціальної географії, оскільки наукою вважалися 

тільки точні науки. Поява в 1968 р. праці німецького географа Д. Бартельса 

«Методологічні основи географії людини» суттєво вплинула на подальший розвиток 

усієї німецької географії, оскільки в ній було покритиковано традиційний 

ландшафтний підхід й обґрунтовано необхідність запровадження нового аналізу 

просторових закономірностей з акцентом на структурній організації територіальних 

систем. Ці ідеї збіглися з поширенням кількісної парадигми в суспільній географії.   

Із середини 1970-х рр. у суспільній географії Німеччини з’явилося безліч 

різноманітних ідей і напрямів. Частина з них була перенесена до Німеччини з 

В. Британії та США (екологія людини, радикальна марксистська географія, 

поведінкова географія). Теоретичні зміни 1990-х рр. пов’язані насамперед з 

результатами діяльності Інституту географії в Єні, зокрема Б. Верлена, який 

обґрунтував теорію дії. У теорії дії стверджується, що сприйняття зовнішніх 

фізичних умов є необ’єктивним, а залежить від їх соціально-культурного значення, 

тому просторові умови можуть розумітися як середовище для щоденної поведінки 

людей [421]. Теорія дії є продовженням і розвитком ідей Мюнхенської школи, а в 

більш узагальненому вигляді продовженням гуманізації географії, спостереженої у 

Німеччині, а також у США й Великобританії в післявоєнний період. 

Очевидною свободою думки характеризувалася англо-американська школа. У 

кін. ХІХ – першій пол. ХХ ст. розвиток школи суспільної географії у США 

відбувався під впливом ідей німецької та британської науки. Після другої світової 
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війни спостерігалися зрушення в концептуальних підходах розвитку суспільної 

географії в США, основна суть яких зводилася до майже повного відходу від 

синтетичного принципу у регіональній географії, а натомість набувало поширення 

застосування системного підходу до вивчення суспільно-географічних об’єктів, 

процесів і явищ у межах системи «людина – навколишнє середовище». Отже, 

провідною методологічною парадигмою суспільної географії у США на тривалий 

час стала екосистемна концепція. У 1960-х рр. особливої популярності в США 

набули математичні та статистичні методи дослідження соціальних явищ. Нові 

тенденції в розвитку були пов’язані із запровадженням статистичних методів у 

процесі аналізу просторових систем. Спостерігалося зміщення акцентів у бік аналізу 

групової поведінки людей, взаємовідносин між людиною та природою, що сприяло 

формуванню нового напряму в науці – географія просторового сприйняття.  

Особливу увагу географи США другої половині ХХ ст. приділяли питанням 

культурної та політичної географії. Загалом упродовж усього ХХ ст. існувало два 

провідних центри розвитку суспільної географії, на базі яких були сформовані 

школа суспільної географії США, регіональні та персональні школи. Першим із них 

був Гарвардський університет, де ще в 1870 р. почалося викладання географії на 

кафедрі природничої історії, а першим професором географії тут став В. Девіс. 

Основоположником суспільно-географічних досліджень у Гарварді та США загалом 

був М. Джеферсон, який проводив свої наукові студії у площині географії міст та 

географії транспорту. Він сформував власну наукову школу в галузі міської 

географії. Інший осередок сформувався в першій третині ХХ ст. у рамках 

Американського географічного товариства під керівництвом відомого географа 

І. Боумана – учня М. Джеферсона [628]. Дослідження І. Боумана були присвячені 

суспільній географії Центральних Анд. Упродовж першої пол. ХХ ст. сформували 

власні наукові школи також Е.Ч. Семпл, Е. Хантінгтон, Р.Д. Солсбері та ін. Учениця 

Ф. Ратцеля Е.Ч. Семпл розвивала ідеї свого вчителя щодо нових підходів у вивченні 

географії людини. У фундаментальних працях «Американська історія та її 

географічні умови» (1903 р.) та «Вплив географічного середовища: на основі 

системи антропогеографії Ратцеля» (1911 р.) вона виклала основи антропогеографії 
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як науки та показала історико-географічні умови розвитку американської цивілізації 

з позицій кліматичного детермінізму. Е. Хантінгтон був учнем В. Девіса і 

прихильником концепції кліматичного детермінізму в географії, намагався пояснити 

стиль життя етнічних спільнот крізь призму погодно-кліматичних умов їх 

проживання, досліджував географію кочових народів Центральної Азії, опублікував 

праці «Цивілізація і клімат» (1915 р.), «Принципи географії людини» (1920 р.), 

«Рушійні сили цивілізації» (1945 р.). Основоположником школи суспільної географії 

в університеті Чикаго був Р. Д. Солсбері, наукові дослідження якого лежали у 

площині соціальної екології.  

Отже, у школі суспільної географії США, яка сформувалася на поч. ХХ ст., у 

період між світовими війнами спостерігалися тенденції зміщення акцентів у бік 

соціально-екологічного напряму, опису територій, міст чи регіонів водночас 

послаблювалася увага до загальних проблем суспільної географії. У 1920–30-х рр. в 

географії США сформувалася школа культурної екології, у рамках якої була 

розроблена теорія концентричних кіл Е. Берджесса. Нові ідеї започаткували 

дослідження у сфері географії міст (Л. Вірт, Г. Хойт) та культурної географії 

(К. Зауер) [621]. Серед напрямів розвитку науки були екологія людини, хорологічні 

дослідження, історична географія та функціональна організація простору. 

Після Другої світової війни в умовах кризової переорієнтації методологічної 

сфери науки спостерігалося захоплення статистичними й інформаційними  

підходами та концепцією моделювання, що було пов’язано з боротьбою за 

суверенітет географічної науки. Розвиток отримали такі напрями, як географія 

природних небезпек, військова географія, географія транспорту, соціальних та 

політичних проблем тощо [617]. Наприкінці 1950-х рр. сформувалося нове 

покоління географів, діяльність яких прийнято називати кількісною революцією в 

суспільній географії. Визнаним лідером цієї школи був Б. Беррі, а її метою стала 

модернізація традиційної науки, шляхом запровадження нових технічних засобів та 

методів. Результати зреалізовувалися в розробці теорії місцеположення, 

удосконаленні теорії центральних місць Кристаллера–Льоша, вивченні розміщення 

галузей промисловості і сфери послуг, розвитку географії міст тощо. Не залишалися 
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поза увагою й питання соціальної сфери, що розглядалися під впливом психології у 

вигляді географії поведінки. Ключовим поняттям суспільної географії було 

обґрунтовано категорію простору [618]. Відомими, навіть у колишньому СРСР, 

працями з питань теорії географії, написаними під впливом ідей кількісної 

революції в науці, стали роботи американця В. Бунге «Теоретична географія» 

(1962 р.) та британця Д. Харвея «Наукове пояснення в географії. Загальна 

методологія науки і методологія географії» (1969 р.).  

Наступний етап  в розвитку школи географії США був пов’язаний із розвитком 

радикальної географії, початки якого слід шукати в детройтській географічній 

експедиції під керівництвом В. Бунге, появі журналу радикальної географії 

«Антипод» у 1969 р. та заснуванні Союзу соціалістичних географів у 1974 р.   

 Суспільно-географічна наука в США в 1990-х рр. розглядалася як один із 

механізмів реалізації економічного розвитку держави, управління 

природокористуванням та охорони природного середовища. Використовуючи 

класичну методологію географія як просторова наука, змістила свої акценти на 

дослідження геоінформаційних систем, розвитку сфери послуг, формування та 

особливостей функціонування сільських територій, на противагу попередньому 

досить активному розвитку географії міст, взаємовідносин в системі регіональних 

політичних, соціальних та екологічних умов і процесів. Внесок географів США у 

подальший розвиток напрямів науки, таких, як сталий розвиток і збалансоване 

природокористування, географія етнічних конфліктів, географія охорони здоров’я та 

медична географія, географія науки і освіти  й інших, мав вплив на формування 

інших національних шкіл в останньому десятилітті ХХ – на поч. ХХІ ст.  

Осередками розвитку суспільно-географічних досліджень у США в цей час 

були наукові школи академічного типу, сформовані на базі Американського 

географічного товариства, Асоціації американських географів, Національної ради з 

питань географічної освіти та Національного географічного товариства, у складі 

яких представники університетів реалізували свої наукові студії [624]. Серед 

провідних американських суспільних географів кінця ХХ ст. варто назвати 

Т. Дж. Уілбанкса (сталий розвиток, енергетична та екологічна політика), 
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Р. М. Адамса (історична географія Центральної і Південної Америки), В. А. Кларка 

(міграції населення, демографічний потенціал великих міст), Е. Р. Суза (географія 

науки, освіти та регіонального економічного розвитку), П. Р. Гілмартіна 

(геоінформаційні системи та картографування суспільних явищ, когнітивна 

географія), О. Б. Мерфі (політична, культурна та етнічна географія Європи), 

Ж. Раштона (медична географія, методи територіальної організації суспільства), 

Е. С. Шеппарда (політична та економічна динаміка міських поселень, методологія 

суспільної географії), Б. Л. Тернера (історична географія сільського господарства, 

географія природокористування) та інших науковців.  

Про школу суспільної географії Великої Британії можна говорити з початку 

ХХ ст. Вона пов’язана з діяльністю Г. Д. Маккіндера, який розглядав географію як 

місток між природничими та гуманітарними науками, представив географічну 

інтерпретацію регіональних та світових політичних процесів. У 1904 р. він 

сформулював концепцію географічної осі історії. Сучасник Г. Д. Маккіндера 

Х. Мілл досліджував питання географії рас. У суспільній географії Великої Британії 

до Першої світової війни панували ідеї географії людини, сформовані під впливом 

французької школи П. Відаля де ла Блаша. У 1920–30-х рр. у Великій Британії 

пожвавилися економіко-географічні дослідження, в першу чергу географії 

сільського господарства та історичної географії. Відомими суспільними географами 

були Е. Дж. Тейлор, Е. В. Гілберт і Н. С. Дарбі.  

Сучасні тенденції розвитку англійської суспільної географії сформувалися 

після Другої світової війни. У ході кількісної революції Р. Чорлу та П. Хаггет 

здійснили внесок у розробку теорії та методики використання складних 

математичних методів у суспільно-географічних дослідженнях і сформулювали 

теорію просторової організації суспільства [631]. Британські географи упродовж 

1970–80-х рр. були зосереджені на кількісному багатовимірному аналізі 

особливостей територіальної організації суспільства. Відомими стали праці  

П. Хаггета «Моделі в географії людини» (1967 р.), «Просторовий аналіз в географії 

людини» (1969 р.) та «Географія: сучасний синтез» (1972 р.). Серед напрямів 

суспільної географії, що розвивалися у 1990-х рр., варто виокремити екологічний 
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менеджмент, географію якості життя, медичну географію, регіональну економічну, 

історичну та політичну географії [632].  

Особливістю школи суспільної географії Франції кін. ХІХ – поч. ХХ ст. стала 

розробка гуманістичних проблем. Основоположником цієї школи в університеті 

Сорбонна був П. Відаль де ла Блаш – послідовник Ф. Ратцеля. Він виступав з 

критикою детермінізму та сформулював власну концепцію поссібілізму, в основу 

якої поклав ідею про те, що природне середовище створює лише умови та 

можливості для розвитку суспільства. Відома праця П. Відаля де ла Блаша 

«Географія Франції» (1903 р.) була вдалою спробою гармонійного поєднання фізико 

та суспільно-географічного країнознавства. Інша його фундаментальна робота 

«Принципи географії людини» (1921 р.) дала методологічне обґрунтування 

суспільної географії як науки, розкрила принципи її єдності, вона містила солідну 

галузеву та територіальну частини. Учнем і продовжувачем ідей П. Відаля де 

ла Блаша був Ж. Брюнес, розробник концептуальних засад французької суспільної 

географії у праці «Географія людини» (1910 р.). Основи історичної географії у 

Франції були зреалізовані у працях Е. Реклю, зокрема у 19-томній «Земля і її 

мешканці. Загальна географія» (1898–1901 рр.) та 6-томній «Людина і Земля» (1906–

1909 рр.). Отже, об’єктами дослідження географів Франції першої третини ХХ ст., 

передовсім були соціально-географічні проблеми – територіальний аналіз 

соціальних структур, з 1930-х рр. – питання історичної географії та географії 

сільського господарства. У повоєнні роки під впливом соціально-політичних подій 

активного розвитку набула електоральна географія, географія політичної та 

релігійної поведінки тощо, і лише окремі праці були присвячені теоретико-

методологічним основам суспільної географії. 

Початок 1970-х рр., як зазначає І. Савчук, у суспільній географії Франції 

впроваджено кількісні методи та дотримано ідеї традиційної описової географії. 

Тоді ж з’явилися й перші праці, що відображали системно-структурний аналіз: 

Р. Брюне вперше у французькій географії обґрунтував поняття регіону як системи, 

Е. Лефевбр – поняття «продукування простору». Загалом упродовж 1970–80-х рр. 

теоретичні основи суспільної географії були висвітлені в роботах Дж. Гарньє 
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«Географія, її методи та перспективи» (1971 р.); П. Клаваля «Основи географії 

людини» (1974 р.), який представляв суспільну географію як науку про розуміння 

ролі простору в розкритті людського досвіду. Нового розвитку отримав 

хорологічний підхід у розробці ідей Р. Брюне про точки, лінії та мережі як основи 

географічного аналізу [398, с. 74–81; 399, с. 31–36]. 

Тематика суспільно-географічних досліджень школи Франції в 1970–90-х рр. 

охоплювала надзвичайно широкий спектр проблем: економічної географії (розробка 

схем розміщення виробництва у Франції на основі концепції «центр – периферія»; 

дослідження просторових форм організації виробництва, локалізації підприємств 

сфери послуг, туризму, спорту тощо; розробка аграрного картографування; аналіз 

галузевої та територіальної структури господарства Франції у працях К. Пейруте та 

М. Келеннека), географії транспорту та комунікацій (географічні аспекти розвитку 

транспорту та інформаційних систем у розвідках П. Клаваля, М. Дашшарі, Е. Бакі; 

питання взаємодії систем розселення та комунікацій з погляду Ж. Моно, 

Ф. де Кастельбайжака), географія населення (проблеми міста як елемента мережі 

розселення; геоекономічні аспекти урбаністичних процесів; соціальні проблеми 

сільських територій), соціальна географія (географія бідності та маргінальності 

А. Фремо; сприйняття міста його жителями; географія освіти, поширення 

злочинності тощо), політична географія (електоральна географія; геополітика 

І. Лакоста; функціонування політичного простору), географія культури та 

етногеографія (роль техніки в розвитку різних способів життя та зміні ландшафтів, 

представниками якої були Ж. Сотте, П. Жорж; культурні особливості сприйняття 

простору Ж.-Р. Пітт) [399]. Характерною рисою французької географії був 

ґрунтовний розвиток країнознавчої, краєзнавчої та історико-географічної тематики 

суспільно-географічних досліджень, а також таких нових напрямів, як перцептивна 

(А. Фремон), конструктивна географія та управління регіональним розвитком. 

В СРСР, а після 1945 р. і в країнах Східної Європи, з огляду на догматичне 

панування марксо-ленінського учення про розвиток суспільства домінувальною 

стала фізична географія, її зв’язки із західною наукою були вкрай обмеженими. 

Суспільно-географічна наука в СРСР служила плановій економіці, а тому основні її 
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форми розвитку виявлялися в економічній географії на основі розробки концепцій 

М. Баранського, М. Колосовського та Ю. Саушкіна про розміщення продуктивних 

сил, економіко-географічне районування та територіально-виробничі комплекси. 

Значних успіхів радянська суспільна географія вже упродовж 1970–80-х рр. досягла 

також у напрямах районного планування, географії сільського господарства, 

географії населення та рекреаційній географії. Питання розвитку російсько-

радянської школи географії викладені в працях М. Баранського, А. Ісаченка, 

Ю. Саушкіна, В. Жекуліна та низці інших. Узагальнювальною працею про розвиток 

радянської суспільної географії  була колективна монографія «Економічна та 

соціальна географія в СРСР» (1987 р.). 

Наукові школи в їх класичному розумінні сформувалися в Росії в кінці ХІХ ст., 

а їхня діяльність була зумовлена становленням університетської географії, коли 

було засновано перші кафедри географії в університетах Москви в 1884 р. та 

Петербурга в 1887 р. Географічна школа, яка була не лише найбільшою, а й 

найвпливовішою з якої згодом вийшла радянська географія, була наукова школа 

Д. Анучіна (1843–1923 рр.) в Московському університеті. Сам Д. Анучін під 

впливом ідей К. Ріттера та А. Геттнера розглядав географію, як науку про поверхню 

Землі, а основним її завданням вважав пізнання просторових відношень між 

територіями й точками в їх розвитку[130, с. 86–87]. Ідеї Д. Анучіна були перенесені 

в Україну його учнем – географом-антропологом О. Івановським.  

Витоки петербурзької школи були закладені діяльністю А. Воєйкова, а 

продовжені В. Докучаєвим. Учнями й послідовниками В. Докучаєва були 

А. Краснов (завідувач кафедри географії в Харківському університеті), Г. Танфільєв 

(завідувач кафедри географії в Одеському університеті) та ін. Учнем В. Докучаєва 

був і акад. В. Вернадський – перший президент УАН. Питання географії людини 

В. Докучаєв розглядав у межах свого учення про зональні комплекси, вважаючи і 

діяльність людини зональною в усіх її проявах – релігії, побуті, господарстві [402, с. 

121]. Отже, під впливом європейської науки в російську географію увійшли ідеї 

антропогеографії, передовсім К. Ріттера і Ф. Ратцеля, що чітко простежується у 

працях Д. Анучіна та В. Докучаєва.  



103 
 

В дореволюційній Росії суспільно-географічні дослідження виявляли себе 

переважно як складники комплексних описів окремих частин Російської імперії.  

Основоположником районної школи був П. Семенов-Тянь-Шаньський, який у 1871 

р. здійснив спробу районування території Європейської частини імперії.  

У надрах статистики в російській науці кін. ХІХ – поч. ХХ  ст. відбулося 

зародження комерційної, а згодом і економічної географії. Їх оформленню сприяли 

процеси індустріального розвитку та активний розвиток земської статистики. Саме 

галузево-статистичний напрям переважав у російських економіко-географічних 

дослідженнях кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Його теоретичні засади були обґрунтовані 

В. Деном у працях «Нариси економічної географії. Сільське господарство» (1908 р.), 

«Кам’яновугільна і залізоробна промисловість» (1912 р.) та ін. Тогочасні економісти 

і географи працювали над питаннями розміщення сільськогосподарського 

виробництва як галузі спеціалізації господарства Росії (А. Фортунатов, А Скворцов). 

Зі  свого боку, розвиток торгівлі в Росії сприяв оформленню як самостійного 

напряму комерційної географії (В. Безобразов, В. Чеславський, А. Суботін та ін.). 

Отже, у географії Росії кін. ХІХ – поч. ХХ ст. спостережимо зміну її 

теоретичних основ, пов’язану з проникненням ідей європейської, передовсім 

німецької, географії та з розвитком науки завдяки праці представників наукових 

шкіл Д. Анучіна і В. Докучаєва.   

На поч. 1920-х рр. економіко-географічна тематика була складником 

загальнодержавних планів із розбудови народногосподарського комплексу, 

електрифікації країни. Результатом утілення цих ідей стала розробка схеми 

економічного районування (Г. Кржижановський, І. Алєксандров, Л. Нікітін, 

М. Колосовський, С. Григор’єв, А. Крубер та ін.). З цього часу в СРСР суспільна 

географія (антропогеографія, географія людини) була фактично підмінена її 

складником – економічною географією із пріоритетом розробок по розвитку й 

розміщення продуктивних сил, їх районування [401, с. 140–145]. У процесі 

реалізації цих робіт сформувалася школа економічної географії. Соціальна тематика 

до поч. 1980-х рр. була поза межами об’єктів дослідження географів СРСР. 

Варто зазначити, що лише період 1920-х рр. у розвитку економіко-географічної 
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науки характеризувався існуванням кількох підходів до розуміння предметної 

сутності науки, що стало причиною функціонування в цей час економічної географії 

в межах альтернативних напрямів. Одним із таких напрямів була закладена 

В. Деном школа галузевої статистики (В. Ден, Г. Мебус, В. Клупт, М. Вольф). Свій 

підхід до осмислення предметної сутності економічної географії як науки про 

економічне країнознавство обґрунтовував С. Бернштейн-Коган; ідеї географії 

людини намагалися розробляти А.  Крубер, Л. Синицький і В. Семенов-Тянь-

Шанський. Ідеї теорії «штандорту» репрезентовані у працях С. Бернштейн-Когана, 

Б. Кніповича, Г. Баскіна та інших [358, с. 184–190]. У кін. 1920-х рр., усі ідеї 

радянської географії, які не сприймалися районною школою зазнали нищівної 

критики М. Баранського. Розроблені М. Баранським положення теорії економічного 

районування в 1920-х рр. й доповнені ученням про територіально-виробничі 

комплекси М. Колосовським у 1940-х рр. стали базовою методологією розвитку 

економічної географії в СРСР аж до кін. 1980-х р. Серед найвідоміших теоретиків та 

послідовників цієї школи були І. Вітвер, Р. Кабо, А. Колотієвський, Ю. Саушкін. 

М. Баранському належало обґрунтування категорії «поділ праці» як базової в 

економічній географії, розробка теорії економічного районування – «Економічна 

географія СРСР: огляд за областями Держплану» (1926 р.). М. Колосовський, 

доповнивши ідеї Держплану СРСР, створив теорію економічного районування, 

обґрунтував теорію територіально-виробничих комплексів у працях «Основи 

економічного районування» (1958 р.), «Теорія економічного районування» (1969 р.). 

Ідеї економічного районування стали основою економічної географії СРСР.  

У повоєнні роки в СРСР подальшого розвитку отримали розробки теорії 

територіальної організації виробництва та економічного районування; почали 

розвиватися галузеві економіко-географічні дослідження [451, с. 45–86.]. У 1955 р. 

з’їзд Географічного товариства СРСР прийняв безальтернативне визначення 

економічної географії як суспільної науки, що вивчає географічне розміщення 

виробництва, умови та особливості його розвитку в різних країнах та районах. У 

межах школи економічної географії у СРСР оформилися такі галузеві напрями: 

- економічне районування та комплексоутворення (М. Колосовський «Основи 
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економічного районування», 1958 р.; П. Алампієв «Економічне районування СРСР», 

1959–1963 рр.; К. Іванов «Територіальні системи суспільного виробництва. 

Географічні аспекти комплексування», 1960 р.; В. Кістанов, Е. Алаєв «Ефективність 

комплексного розвитку економічного району», 1965 р.; М. Шраг «Промислові 

комплекси», 1969 р.; В. Четиркін «Проблемні питання економічного районування», 

1967 р.; А. Колотієвський «Питання теорії і методики економічного районування», 

1967 р.; «Теорія економічного районування», 1969 р ; Т. Калашнікова 

«Територіально-виробничий комплекс як складна територіальна система», 1970 р.; 

М. Паламарчук, Н. Процко «Теоретичні основи методики дослідження 

функціональної структури промислового комплексу економічного району», 1970 р.; 

І. Бєлоусов «Основи учення про економічне районування», 1976 р.; А. Чистобаєв 

«Розвиток економічних районів», 1980 р.; Н. Агафонов «Територіально-виробниче 

комплексоутворення в умовах розвинутого соціалізму», 1983 р.); 

- районне планування (Д. Богорад «Принципи, методи і організація районного 

планування промислових районів», 1961 р.; «Конструктивна географія району», 

1965 р.; Е. Перцик «Районне планування», 1973 р.; В. Поповкін «Регіональні 

дослідження і планування (деякі питання теорії і практики на прикладі союзної 

республіки з обласним поділом)», 1979 р.; В. Нудельман «Методологічні основи 

економіко-географічного прогнозування в районному плануванні і 

містобудівництві», 1989 р.; Д. Стеченко «Методичні основи територіального 

планування обласних господарських комплексів», 1991 р.); 

- географія промисловості (А. Пробст «Географія промисловості СРСР», 1955 

р.; А. Пробст «Географія важкої промисловості СРСР», 1961 р.; М. Паламарчук, 

Л. Корецький «Географія промисловості Української РСР (формування 

промислових територіальних комплексів)», 1967 р.; І. Нікольський, Н. Агафонов 

«Основні проблеми формування промислових комплексів СРСР», 1970 р.; 

М. Ігнатенко «Проблеми розвитку і розміщення хімічної промисловості західних 

районів УРСР», 1970 р.; Л. Корецький «Економічні проблеми розвитку і 

територіальної організації промисловості УРСР (методологія і аналіз)», 1970 р.; 

Ф. Заставний «Економіко-географічні проблеми дослідження територіальних 
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промислових комплексів (нариси теорії)», 1970 р.; А. Хрущов «Промислові райони і 

вузли в СРСР», 1972 р.; П. Волобой «Проблеми територіальної спеціалізації і 

комплексного розвитку народного господарства УРСР», 1974 р.; О. Шаблій 

«Міжгалузеві територіальні системи», 1976 р; Ю. Коваленко «Наукові основи 

територіальної організації промислових комплексів», 1977 р.; А. Голіков 

«Територіальна організація водного господарства СРСР», 1984 р.);  

- географія сільського господарства (М. Паламарчук «Цукробурякове 

виробництво Української РСР», 1964 р.;  І. Мукомель «Сільськогосподарські зони 

УРСР», 1965 р.; А. Ракітніков «Географія сільського господарства», 1970 р.;  

М. Пістун «Аграрно-територіальні комплекси (теорія і досвід економіко-

географічного дослідження)», 1975 р.; К. Іванов, І. Мукомель, В. Крючков 

«Територіальна організація сільського господарства», 1978 р.; Р. Язиніна 

«Спеціалізований регіональний агропромисловий комплекс і його територіальна 

організація», 1985 р.); 

- географія транспорту (С. Бернштейн-Коган «Нариси географії транспорту», 

1930 р.; М. Галицький «Економічна географія транспорту СРСР», 1965 р.; 

«Географія шляхів сполучення», 1966 р.; І. Нікольський «Географія транспорту 

СРСР», 1978 р.; М. Голіков «Інфраструктурно-територіальний комплекс: теорія, 

методика, практика», 1987 р.); 

- географія міст (М. Баранський «Про економіко-географічне дослідження 

міст», 1946 р.; Н. Блажко «Економіко-географічні методи дослідження системи 

міських поселень», 1964 р.; Б. Хорєв «Міські поселення в СРСР», 1971 р.; О. Літовка 

«Проблеми просторового розвитку урбанізації», 1976 р.; Г. Лаппо «Розвиток міських 

агломерацій в СРСР», 1978 р.; А. Степаненко «Соціально-економічний розвиток 

міст: проблеми комплексності і збалансованості (суспільно-географічне 

дослідження на прикладі УРСР)», 1990 р.);  

- географія населення та розселення (Н. Агафонов, В. Покшишевський 

«Заселення Сибіру (історико-географічні нариси)», 1951 р.; П. Коваленко 

«Економічний розвиток міських поселень Лівобережжя УРСР», 1969 р.; 

М. Фащевський «Вплив населення і трудових ресурсів на формування структури 
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районного промислового комплексу», 1972 р.; Ю. Поросьонков «Закономірності 

розміщення населення в СРСР», 1977 р.; Ю. Пітюренко «Питання методології і 

методики досліджень регіональних систем міських поселень», 1978 р.; Б. Хорєв 

«Проблеми вивчення міграцій населення», 1978 р.; О. Хомра «Міграція населення: 

питання теорії, методики дослідження», 1979 р.; С. Писаренко «Трудові ресурси і 

територіальна структура суспільно-територіального комплексу», 1990 р.); 

- економіко-географічне країнознавство (І. Вітвер «Південна Америка», 1930 р.; 

«Економічна географія капіталістичних країн», 1935 р.; «Економічна географія 

зарубіжних країн», 1948 р.; В. Максаковський «Вугільна промисловість 

європейських країн», 1952 р.; І. Маєргойз «Економічна географія Угорщини», 

1956 р.; Я. Машбіц «Мексика. Економіко-географічна характеристика», 1962 р.; 

Б. Семьовський «США. Економіко-географічні нариси», 1963 р.; С. Лавров 

«Економічна географія НДР», 1966 р.; В. Максаковський «Польща», 1969 р.; 

Я. Машбіц «Латинська Америка. Проблеми економічної географії», 1969 р.; 

Б. Семьовський «Економічна географія Куби», 1970 р.; Г. Сдасюк «Індія: географія 

господарства», 1975 р.; В. Юрківський, Б. Яценко «Економічна географія 

зарубіжних країн», 1975 р.; В. Максаковський «Економічна географія зарубіжних 

країн», 1980 р.);  

- історична географія (В. Яцунський «Історична географія», 1955 р.; І. Віттвер 

«Історико-географічний вступ в економічну географію зарубіжного світу», 1963 р.; 

В. Дробіжев, І. Ковальченко, А. Муравйов «Історична географія СРСР», 1973 р.; 

В. Жекулін «Історична географія: предмет і методи», 1982 р.);  

- географія природокористування (А. Мінц «Економічна оцінка природних 

ресурсів», 1972 р.; М. Паламарчук, І. Горленко «Мінеральні ресурси і формування 

районних промислових комплексів», 1972 р.; В. Удовенко «Мінеральні ресурси в 

структурі промислових комплексів», 1973 р.; В. Анучін «Основи 

природокористування», 1978 р.; І. Блєхцин, В. Мінєєв «Продуктивні сили СРСР і 

навколишнє середовище», 1981 р.);  

- соціальна географія (М. Ананьєв «Економіка та географія міжнародного 

туризму», 1975 р.; М. Абрамов «Виробництво і сфера послуг», 1977 р.; Е. Котляров 
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«Географія відпочинку і туризму», 1978 р.; Е. Калмуцька «Географія споживання», 

1980 р.; М. Мироненко, І. Твердохлєбов «Рекреаційна географія», 1981 р.);  

- економіко-географічна картографія та моделювання (М. Баранський 

«Економічна картографія», 1940 р.; А. Золовський «Проблеми комплексного 

картографування економіки колгоспів і радгоспів адміністративних районів і 

областей УРСР», 1969; О. Ващенко «Атлас розвитку господарства Західної частини 

УРСР з найдавніших часів до 70-х років ХХ століття», 1971 р.; О. Топчієв «Моделі 

просторової організації геосистем», 1979 р.; Я. Жупанський «Дослідження 

виробничо-територіальних комплексів картографічним методом (проблеми, 

методика, застосування)», 1980 р.; Л. Руденко «Наукові основи створення карт для 

цілей територіального планування», 1983 р.; О. Паламарчук «Суспільно-

територіальні системи (логіко-математична розробка географічної теорії і методика 

структурного аналізу)», 1989 р.). 

Отже, наукова школа радянської географії вивчала такі територіальні системи 

продуктивних сил як країни, економічні райони, промислові райони і вузли, 

сільськогосподарські райони, системи розселення, міста, транспортні системи і 

вузли, і лише в останні роки існування розширила рамки дослідження до 

територіальних систем соціальної сфери. Завдяки соціологізації та екологізації 

тематики економіко-географічних досліджень у економічній географії склалися 

передумови її трансформації в соціально-економічну (суспільну) географію. 

Суспільна географія в країнах заходу після Другої світової війни була 

переважно репрезентована в межах п’яти дисциплін: економічна, соціальна, 

культурна, політична та історична географія. Друга світова війна сприяла 

популяризації географічних знань, а післявоєнна відбудова світової економіки 

позитивно вплинула на розвиток науки. Економічна географія, як і раніше, 

еволюціонувала під впливом виробничої діяльності. Предметом економіко-

географічних досліджень були особливості та закономірності територіальної 

організації сільського господарства, промислового виробництва, послуг, торгівлі, 

транспорту тощо. Дослідження мали вигляд просторового аналізу, у 1960–70-х рр. 

набули поширення моделі ідеалізованих економічних ландшафтів. Предметом 
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економіко-географічних зарубіжних географів у цей час було також вивчення 

відносин між економічними системами та природними комплексами. У 1980–90-х 

рр. економічна географія почала вивчати ринки праці, товарів та послуг, 

започаткувавши такий напрям науки, як маркетингова географія. Упродовж 1990-х 

рр. предметом економіко-географічного аналізу стали також питання міжнародної 

торгівлі, ринку нерухомості, етноекономіки, гендерної економіки, просторового 

аналізу завдяки геоінформаційним системам, планування розвитку територій, 

інформаційної географії тощо. Загалом, у структурі світової економічної географії 

другої пол. ХХ ст. виокремилися такі напрями, як теоретичний, регіональний, 

історичний, критичний та поведінковий. Водночас сучасна економічна географія в 

більшості національних шкіл розглядається як складник суспільної географії, що 

фокусується на регіональних системах господарської діяльності людини, а новітні 

тенденції її розвитку пов’язані з проявами глобалізації світової економіки. 

Політична географія вже як наука про просторові відмінності в розвитку 

політичних процесів виявила себе у другій пол. ХХ ст. З-поміж її нових напрямів 

варто виокремити електоральну географію, геополітику, військову географію тощо. 

Після війни об’єктом політико-географічних досліджень були питання географії 

конфліктів, електоральної географії, географії виборів та політико-географічних 

аспектів створення нових незалежних держав. З кін. 1970-х рр. політична географія 

стала одним із найдинамічніших напрямів розвитку суспільної географії. 

Традиційними для соціально-географічних досліджень упродовж другої пол. 

ХХ ст. були дослідження соціальної структури суспільства, передовсім в  етнічному 

та релігійному аспектах. У 1980-х рр. популярними стали питання вікової та 

статевої структур, географії поведінки окремих соціальних груп та соціальних 

конфліктів. Учені не оминали увагою і проблеми простору в соціальній поведінці, 

географії освітніх послуг, науки, хвороб та злочинності. Окреме місце традиційно 

посідала географія населення, пов’язана з демографічними характеристиками 

народжуваності, смертності та міграції на регіональному рівні. Близькими за 

змістом до географії населення були дослідження географії розвитку, у предметну 

сферу якої потрапили питання якості життя населення [47].  
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Розвивалася і географія культури, початкові уявлення про яку презентувала 

школа К. Зауера. Упродовж другої пол. ХХ ст. активізувалися дослідження 

взаємозв’язків між людиною і її співтовариствами, а також між людиною і її 

оточенням, культурних змін у процесі контактів різних соціальних груп і регіонів. 

Одним з найпопулярніших напрямів у розвитку зарубіжної суспільної географії в 

1960–80-х рр. була географія міста (міська географія, урбогеографія). Культурна 

географія пропагувала вивчення продуктів духовної та матеріальної культури 

людства в їх територіальному поширенні. Зосереджувалися на описі та аналізі 

розвитку мов, релігії, економіки, влади та інших культурних явищ у їх 

географічному поширенні. З 1980-х рр. культурна географія розвивалася на нових, 

часом марксистських, теоріях розуміння сутності самої культури.   

 Історична географія зберігала свою самобутність, акцентуючи увагу на 

географічних процесах та явищах минулого, але поряд з тим в поле зору її 

досліджень потрапили питання географії постколоніального світу. Загальною темою 

майже всіх історико-географічних досліджень була вивчення географія минулого й 

регіональні зміни в часі, аспекти взаємодії природи та суспільства на різних етапах 

та формування культурного ландшафту.  

У зарубіжній суспільній географії другої пол. ХХ ст. варто виокремити також 

прикладну географію, адже низка досліджень була зреалізована в ході певних 

проектів і програм. Ці дослідження інколи проводилися не спеціалістами в галузі 

географії, хоча потім мали суттєвий стимул для розвитку галузевих суспільно-

географічних дисциплін. 

Отже, зарубіжна суспільна географія  упродовж ХХ ст. пережила декілька 

концептуальних підходів, що по-різному трактували методологічні засади науки, 

зокрема її об’єктно-предметну сферу. На поч. ХХ ст. найбільшого поширення 

отримала концепція географічного детермінізму, однак вона не змогла забезпечити 

подальшого теоретико-методологічного розвитку науки, а також виявилася 

неспроможною в поясненні територіальної організації різних аспектів діяльності 

людини. Концепцію географічного детермінізму змінила хорологічна концепція, 

результатом її реалізації в другій чв. ХХ ст. стали регіональні дослідження. 
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Хорологічній концепції вдалося зняти питання про розкол географічної науки на 

природничу і гуманітарну, оскільки такі дослідження носили комплексний характер. 

Водночас уже упродовж 1930–40-х рр. на порядку денному стояло питання 

методологічного статусу географії як науки. В умовах цієї кризи науки в 1950–60-х 

рр. набула поширення кількісна концепція, яка передбачала встановлення 

закономірностей розвитку та організації суспільства за допомогою математичних 

методів, а математичне моделювання стало ознакою науковості в суспільно-

географічних дослідженнях. І незважаючи на те, що кількісна концепція нібито 

започаткувала новий етап, вона демонструвала обмеженість математичних методів у 

поясненні особливостей та закономірностей суспільного розвитку. У цих умовах в 

1970-х рр. сформувалися нові напрями науки – поведінкова географія, яка 

розглядала психологічні особливості людини; прикладна географія, що особливу 

увагу приділяла аналізу практичної діяльності людини; структурна географія, яка 

сформувалася під впливом марксистського вчення про соціальні структури 

суспільства, а завданням суспільно-географічних досліджень вважала глибинний 

аналіз цих структур. Ці напрями проіснували зовсім недовго, адже вже в 1980-х рр. в 

умовах постмодерного трактування сутності самої науки питання методологічних 

засад відішли на другий план, теоретичні пошуки в суспільній географії стали 

другорядними на тлі прикладних досліджень. У 1990-х рр. з огляду на вже 

постструктуралістську наукову парадигму, теоретико-методологічний вакуум у 

суспільній географії заповнився методологічними засадами інших наук, що 

базувалися на просторовому аналізі.  

Сучасна англійськомовна література із проблем суспільної географії (human 

geography) [607; 609; 612; 613; 614; 620; 623] свідчить, що на поч. ХХІ ст. в 

зарубіжній науці розвиваються як традиційні напрями так і нові, що пов’язані 

передовсім із дослідженнями географії розміщення та просторової структури 

суспільства, географії культури, політичної географії, демогеографії та 

етногеографії, урбаністичної географії, географії поведінки та просторової взаємодії, 

географії галузей господарства тощо. 
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2.2. Суспільно-географічні наукові школи у контексті формування  

науки в Україні 

 

Наукові школи суспільної географії в Україні можуть розвиватися лише за 

умови поєднання низки чинників та умов. Проте саме наукова школа є унікальним 

явищем, вона асоціюється не лише із певним лідером чи результатами досліджень, а 

й з конкретним часом, внутрішньодержавними умовами та традиціями розвитку.  

У процесі розв’язання проблеми модернізації сучасної суспільно-географічної 

науки в Україні необхідним є проведення її якісного усестороннього 

ретроспективного аналізу, адже навряд чи буде ефективною спроба формування 

сучасної європейської системи організації науки без урахування її багатогранного 

досвіду. Пізнання всіх аспектів минулого науки дає змогу сформувати належні 

принципи ефективної наукової діяльності. Сьогодні існує виключна необхідність 

цілісного дослідження багатогранних питань формування суспільної географії в 

Україні як із позицій її досягнень так і проблем. Перші спроби постановки проблем і 

наукових студій з питань розвитку географії в Україні були зроблені у працях 

С. Рудницького («Нинішня географія», 1905 р. [389]; «Проблеми географії України», 

1918 р. [393]; «Досягнення географії України за десятиріччя Жовтневої революції», 

1927 р. [396]), А. Синявського («Економгеографія за 10 років (1917–1927), 1928 р. 

[407], К. Дубянка («Шляхи географічної науки за десять років революції», 1927 р. 

[123] та ін. Досить концептуально окреслив еволюцію географії в Україні 

В. Кубійович у статті «Історія географії України» [212].  

Джерела формування суспільної географії в Україні представлено на рис. 2.2.1. 

Зародження суспільно-географічної думки в Україні припало на останню чверть 

ХІХ ст. Суспільна географія як самостійна наука в Україні оформилася упродовж  

першої  чверті  ХХ  ст. У  цей  час Україна була розділена між двома імперіями, 

отже, наука була приреченою розвиватися в надзвичайно складних умовах. Велика 

нація поступово втрачала національні звичаї, традиції українства руйнувалися 

цілеспрямованою імперською політикою. І хоч особливості цієї політики в імперіях 

були різними, суспільно-географічна наука в них мала колоніальний статус. 
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Рис. 2.2.1 Джерела формування суспільної географії 

Процес формування науки у кін. ХІХ ст. характеризувався взаємопов’язаними 

тенденціями об’єктивної потреби диференціації й поглиблення галузевого знання 

про територію України. В цей час спостерігалася інтеграція різнорідних відомостей 

про територію України у вигляді українознавчої проблематики досліджень 

науковців, які групувалися навколо НТШ у Львові та ПЗВРГТ в Києві. Зі свого боку, 

збирання потужного масиву статистичних відомостей про територію України, її 

природу, населення та господарство вимагало фахового узагальнення, що 

зреалізовувалося в опублікування низки досліджень як загальноукраїнського, так і 

регіонального характеру. Ці праці були передумовою виходу у світ 

узагальнювальних синтетичних розвідок з проблем географії України. На поч. 

ХХ ст. в Україні відбулася інституалізація географічної науки в самостійну галузь 

знань, яка інтегрувала в себе природничо-географічні, демогеографічні, 

етногеографічні та економіко-географічні знання про територію України. Ключовою 

в цьому зв’язку була робота С. Рудницького «Нинішня географія» (1905 р.), що, 

власне, поклала початок як новітній географії в Україні загалом, так і модерній 
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суспільній географії зокрема. С. Рудницький був автором перших наукових праць з 

географії, написаних українською мовою [389]; він вперше підготував нарис 

української географічної термінології [392], а також перший комплексний посібник 

з географії всіх українських земель [390; 391]. Завдяки таким заслугам 

С. Рудницького В. Кубійович називав «творцем української географії» [211].  

Основне спрямування розвитку суспільної географії в Україні кін. ХІХ – поч. 

ХХ ст. визначали тенденції, притаманні тогочасній європейській географічній науці. 

Загальна картина становлення професійного географічного знання в Україні на поч. 

ХХ ст. збіглася з формуванням національних шкіл в науці. Наприкінці ХІХ ст. на 

українських землях у складі і Австро-Угорської, і Російської імперій відбувався 

становлення наукових осередків з усестороннього вивчення території України чи то 

у природній, чи то в етнічній, чи то в економічній площинах. Ідеї національно-

визвольного руху й духовного відродження сприяли пожвавленню з часом 

досліджень у сфері географічного українознавства. Центром таких студій у межах 

Наддніпрянської України був ПЗВРГТ відкритий у 1873 р., а у Галичині центром 

наукового життя стало засноване у тому ж році НТШ.  

Заслугою діяльності ПЗВРГТ було акцентування уваги на вивченні проблем 

географії, економіки, етнографії та статистики України. Основоположниками і 

провідними діячами товариства були П. Чубинський, В. Антонович, Ф. Вовк, 

М. Драгоманов, П. Житецький, М. Зібер, О. Кістяківський, М. Лисенко, О. Русов та 

ін. Члени товариства організували й провели дослідження з опису етнічної межі 

розселення українців та суцільної етнічної української території, зорганізували 

низку статистичних досліджень.  

Статут НТШ передбачав розгортання як фундаментальних наукових студій, так 

і популярних розвідок з проблем економіки, природознавства та географії України 

для реалізації стратегічного завдання – розвитку науки про український народ в усій 

його різноманітності. Ключове значення тут мала діяльність М. Грушевського, 

В. Гнатюка, Ф  Коллеси, С. Рудницького та ін. Лише праця членів етнографічної 

комісії НТШ репрезентувала 38 томів «Етнографічного збірника» та 20 томів 

«Матеріалів до української етнології», у яких були всебічно висвітлені питання 
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народонаселення України, а також особливостей його господарської діяльності.  

В діяльності обох товариств простежувалася загальноукраїнська тематика, а 

однією з форм популяризації знань про територію України були спочатку часописи 

«Основа» та «Киевская старина», а потім друковані органи ПЗВРГТ – «Записки» та 

НТШ – «Збірник». Однак уже в 1876 р. ПЗВРГТ було закрито, а багато вчених 

змушені були емігрувати за кордон. Отже, саме діяльність громадських наукових 

товариств сприяла започаткуванню системних географічних досліджень в Україні й 

процесу становлення географії як комплексної науки про природу, населення та 

господарство її території. На думку Я. Жупанського, становленню економічної 

географії найбільше сприяла діяльність ПЗВРГТ та НТШ [132, с. 53].  

Осередками розвитку географії в цей час були також університети Києва, 

Львова, Харкова та Одеси, у яких сформувався досить широкий спектр 

різноманітних підходів до розв’язання суспільно-географічних проблем. Спільними 

рисами суспільно-географічних досліджень у різних наукових центрах були 

співзвучність спрямування їх пошуку із загальними тенденціями розвитку 

європейської географічної науки, акцентування уваги на розробці теоретичної 

проблематики, а також спроби фундаментальних українознавчих досліджень. Отже, 

у контексті національного відродження в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст., в Україні 

відбувся процес оформлення суспільної географії як системи знань, вона набула 

національного характеру. В цей час з’явилися перші комплексні праці з проблем 

географії України С. Рудницького, Г. Величка, П. Тутковського, В. Гериновича, у 

них були здійснені спроби теоретичного осмислення науки. Крім того, у роботах 

С. Рудницького «Коротка географія України» (1910, 1914 рр.) було репрезентовано 

Україну як природну, етнічну та економічну одиницю Європи. 

На поч. ХХ ст. в Наддніпрянській Україні, на відміну від Галичини, не існувало 

жодної наукової установи, яка могла б бути координаційним центром досліджень у 

галузі суспільної географії. У 1906 р. було організовано УНТ на чолі з 

М. Грушевським, що стало попередником УАН. З позицій суспільної географії 

привертає увагу діяльність Статистичної секції товариства під керівництвом 

О. Русова, яка збирала відомості про народонаселення українських земель і тим 
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самим визначила місце та роль українства в економічному житті Російської імперії. 

Історичні події першої пол. ХХ ст. – дві світові війни, розпад Російської та 

Австро-Угорської імперій, хвиля революцій, що призвели до корінної зміни 

соціально-політичного життя й визначили зміст життя людства майже до кін. ХХ ст. 

– є тими умовами, на тлі яких відбувалися зародження, становлення та розвиток 

наукових шкіл суспільної географії в Україні. Ураховуючи усі обставини, можна 

стверджувати, що за імперських часів відносно сприятливі умови для розвитку 

суспільно-географічної науки склалися на західноукраїнських землях. Кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. був часом, коли постало нове покоління української інтелігенції, яка 

прагнула реалізувати свої державотворчі й наукові ідеї під час Української 

революції 1917–1921 рр. Наукові здобутки попередніх, ще дореволюційних, років 

дали змогу створити умови для розвитку суспільної географії, а оформлення школи 

в межах цієї науки було свідченням наявності в Україні географічної інтелігенції.   

Складні умови суспільного життя в роки Першої світової війни ще більше 

загострили уклад життя українського суспільства. У засадничій праці «Хто такі 

українці і чого вони хочуть?» М. Грушевський окреслив ключові етапи в історії 

української нації та обґрунтував засади політики українізації як основи 

революційного руху в Україні. Серед її складників, крім переходу на українську 

мову навчання, в усіх українських середніх і вищих школах мало здійснюватися 

також вивчення географії України, що було остаточно закріплено гетьманським 

законом «Про обов’язкове вивчення української мови й літератури, історії та 

географії України в школах усіх типів» від 1918 р. [176, с. 242].  Уже на кін. 1917 р. 

було створено у складі Київського та Одеського університетів кафедри географії та 

економіки України. Географічні студії також мали бути розгорнуті в новостворених, 

за проектом Уряду, українських університетах в Харкові, Полтаві, Вінниці, 

Чернігові, Кам’янці-Подільському, Сумах, Катеринославі та Умані. У 1918 р. в 

Києві було засновано УАН, що стало потужним поштовхом для розвитку суспільної 

географії, незважаючи навіть на досить скрутні умови її роботи упродовж перших 

років. В умовах Української революції здійснювалася виважена державна політика 

щодо освітнього та наукового відродження України. Підвалини ідеології 
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українізації, що були закладені в ході революції, перетворилися на потужну 

тенденцію, яку на перших порах змушена була прийняти навіть антиукраїнська 

політика комуно-більшовицького режиму. Радянська влада мусила продовжувати 

політику українізації хоча із абсолютно протилежним ідеологічним наповненням.  

Революційна доба та перші роки радянської влади стали часом оформлення 

суспільної географії в Україні у самостійну науку й повноцінну навчальну 

дисципліну. Були видрукувані наукові й навчально-методичні праці з проблем 

суспільної географії. Поразка революції призвела до того, що упродовж 1920–80-х 

рр. Україна перебувала у складі тоталітарного СРСР. У період між світовими 

війнами західноукраїнські землі належали трьом державам – Польщі, 

Чехословаччині та Румунії. У радянській Україні двадцятилітній період між 

світовими війнами майже хронологічно поділяється на десятиліття відносно 

сприятливих умов розвитку науки в умовах політики українізації та ще десяти років 

реалізації комуністичного терору та репресій. З-поміж усіх окупаційних режимів, 

під владою яких опинилися українські землі, найбільш сприятливі умови для 

розвитку науки були створені в Чехословаччині. У ХХ ст. сформувалася чисельна 

українська діаспора, інтелектуальна частина якої своєю працею послужила розвитку 

суспільно-географічної науки. Можна говорити про існування двох напрямів, що 

зумовили розвиток суспільно-географічної науки у ХХ ст. Перший напрям 

визначався надзвичайно складними умовами існування в межах тоталітарної 

держави, а другий – не простішими наслідками життя емігрантів. Такими були 

умови, що визначили особливості розвитку суспільно-географічної науки в Україні 

упродовж 1920–80-х рр. Однак цей період не слід розглядати як втрачені роки, адже 

попри все вона вистояла як окремішня наука, завдяки титанічним зусиллям багатьох 

науковців навіть спромоглася збагатитися новими результатами. Ураховуючи той 

факт, що ці результати вимірювалися часто ціною величезних втрат, вони 

потребують ґрунтовного осмислення. Додамо, що саме вони склали підґрунтя для 

формування сучасної суспільно-географічної науки в добу незалежності України.  

Перші роки радянської влади в Україні позначилися політикою українізації. 

Суспільно-географічна наука була «розчинена» в єдиній загальноприйнятій системі 
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радянської економічної географії, що базувалася на методології марксистсько-

ленінської філософії з єдиними вимогами, завданнями, цілями тощо. Водночас 

навіть в умовах тоталітарного мислення суспільно-географічна наука в 1920-х рр. 

досягла значних результатів, адже, зважаючи на потребу залучення українців до 

партійно-державного життя, було розпочато процес українізації, який найбільше 

виявив себе в науці та освіті. Виняткове значення для розвитку суспільної географії 

в Україні мало повернення в 1926 р. з Праги до Харкова С. Рудницького, який був 

незаперечним лідером наукової школи географів України першої третини ХХ ст. На 

особливу увагу в цей час заслуговують дослідження С. Рудницького, К. Воблого, 

В. Садовського, А. Синявського, К. Дубняка, В. Гериновича, Ф. Матвієнка-Гарнаги 

й ін. учених, які прагнули розвивати географію в Україні. Але ці процеси 

українського відродження тривали недовго й закінчилися трагічно.  

Розвиток суспільно-географічної науки в 1920–30-х рр. можна розглядати з 

погляду протиріч між науковими і життєвими цінностями представників науки, які 

формувалися як науковці ще в Російській чи Австро-Угорській імперіях, та 

створеним більшовиками диктаторсько-тоталітарним режимом. Внутрішнім 

завданням представників наукового співтовариства було реалізувати свій творчий 

потенціал і виростити покоління послідовників, зберігаючи при цьому морально-

світоглядні цінності. Завданням влади було зламати стару інтелігенцію, витерти з 

їхньої пам’яті колишні морально-світоглядні засади й перетворити науковців у 

слухняних виконавців «волі партії», адже більшовикам потрібні були не 

інтелектуали, а «робітники розумової сфери». Самовіддану працю багатьох учених у 

1920-х рр. варто розглядати і з позицій патріотизму, оскільки тоді ще багатьом 

радянська влада здавалася або ж тимчасовим явищем, що незабаром зникне, або ж 

владою, що все ж таки прагнутиме щоб рухатися в цивілізованому руслі. До кін. 

1930-х рр. географічна інтелігенція України «старого ґатунку» була практично 

знищена фізично, а та, що залишилася, – деморалізована. Не справдилися 

передбачення К. Дубняка, висловлені 1927 р. у статті «Шляхи географічної науки за 

десять років революції», що «молода українська географія, усталивши методологію і 

викристалізувавши зміст, незабаром дасть великі наслідки» [124, с. 93–98]. 
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Загальний позитивний вплив революційних подій 1917–1921 рр. на розвиток 

суспільної географії позначився у збільшенні виходу друкованої літератури з 

проблем економічної географії України; потреба у виявленні закономірностей та 

особливостей економічного розвитку на регіональному рівні сприяла формуванню 

нової теорії районування УРСР та вивчення її окремих територій. Певне значення 

для формування теоретичних засад й вивчення економічної географії в 1920-х рр. 

мали огляди народного господарства, з яких починалися всі партійні конференції. 

Проведений у Харкові з’їзд із вивчення продуктивних сил УСРР у зв’язку з 

проведенням економічного районування спричинив появу цінних економіко-

географічних матеріалів. Підручники з економічної географії України (без 

західноукраїнських земель) були видані К. Воблим [45], С. Остапенком [305], 

В. Садовським [400], І. Фещенком-Чопівським [442], П. Фоміним [443], О. Суховим 

[420], Ф. Матвієнком-Гарнагою [240] та ін. Опубліковано окремі нариси «Сільське 

господарство України» (1923 р.), «Народне господарство України в 1924–1925 рр.» 

(1926 р.), «Продуктивні сили сільського господарства України» (1927 р.), «Нариси 

світового господарства, огляд господарчого стану головних країн світу» (1927 р.). 

Говорячи про суспільно-географічні видання 1920-х рр., варто звернути увагу не 

лише на їхню оригінальність, а й виразне теоретичне спрямування щодо 

обґрунтування методології науки. 

Упродовж 1920-х рр. одним із центрів розвитку суспільно-географічної науки 

була УАН, у структурі якої функціонували кафедри господарської географії та 

народного господарства України, Інститут економічної кон’юнктури та народного 

господарства України під керівництвом К. Воблого та Інститут демографії під 

керівництвом М. Птухи [178, с. 11–14].  

Отже, упродовж 1920–30-х рр. відбулися кардинальні зрушення в системі 

організації, методологічних засад та підходів до визначення пріоритетних напрямів 

розвитку науки. Саме на цей час припало становлення нової, хоч і не прогресивної, 

системи управління наукою і водночас масштабні досягнення в галузі суспільної 

географії в умовах тяжких випробувань, що випали на долю багатьох учених, 

безвинно постраждалих унаслідок репресій. 
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Українізація, хоч і на короткий час, стала своєрідним чинником стимуляції 

зусиль інтелігенції до справжнього наукового відродження в Україні, адже саме 

українізація, повертаючи інтелігенцію до проблем суспільної географії України, 

сприяла пробудженню національної свідомості, а значить і усвідомленню «чужого 

духу» проросійських орієнтацій марксистсько-ленінської ідеології [186].  

Остаточно утвердившись в Україні, комуно-більшовицький режим розпочав  

реформи, спрямовані на перетворення всього суспільного життя. Пріоритетним 

завданням реформування науки було визначено ліквідацію університетів. Утілення 

цього плану в життя означало фактичну ліквідацію в Україні нормальної 

академічної освіти. Водночас одним з основних завдань реформування системи 

вищої освіти та науки в Україні, крім суцільної радянізації закладів, було 

встановлення тотального контролю держави над закладами освіти та науки [222, 

с. 58–64]. Вища школа та наука були оголошені полем «ідеологічної боротьби». У 

циркулярному листі ЦК КП(б)У «Про боротьбу з буржуазною ідеологією у вузах» 

від 1922 р. пропонувалося вести постійну роботу серед студентів і професорсько-

викладацького складу з «підриву» авторитету немарксистських професорів. Такий 

підхід до виховання нового покоління інтелігенції призвів у майбутньому до 

формування дегуманізованих «наукових робітників».  

Заклади вищої освіти стали лише навчальними, тобто не ставили собі за мету 

науково-дослідну роботу. Наукова робота була перенесена в УАН та науково-

дослідні установи системи НКО [408, с. 788]. У 1921 р. за поданням Наркомосу 

Раднарком ухвалив рішення про організацію наукової роботи в Україні, одним з 

напрямів її перебудови було створення науково-дослідних кафедр. Поряд з ВНЗ, 

УАН і галузевими установами було сформовано розгалужену мережу науково-

дослідних кафедр, частина яких на кін. 1920-х рр. перетворилася в НДІ. Загалом на 

поч. 1922 р. в УСРР було організовано роботу 109 кафедр, а наприкінці 1920-х рр. їх 

налічувалося 84, де працювало 320 дійсних членів, 203 наукові працівники та 609 

аспірантів [176, с. 264]. Найчастіше кафедри виникали при ВНЗ, однак вони були 

відокремленими від навчального процесу і являли собою самостійні установи. 

Основним їх завданням була підготовка наукових кадрів для науково-дослідних 
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установ і ВНЗ [356, с. 113–116]. Серед них, наприклад, функціонували науково-

дослідна кафедра географії та антропології (м. Харків), кафедра сходознавства 

(Одеса), кафедра краєзнавства (Полтава) тощо [261]. Профіль кафедр формувався на 

основі традицій досліджень накопичених у тій чи тій установі, кваліфікації наукових 

співробітників і потреб господарства; робота кафедр доповнювала академічну науку 

вивченням вузьких суспільно-географічних проблем. 

Уже із сер. 1920-х рр. значне місце в науковому житті посіло краєзнавство, 

адже саме в цей час в Україні з’явилися ґрунтовні розробки теоретичних засад цієї 

науки. Краєзнавство розглядалося територіальним варіантом економіко-

географічних досліджень і водночас мало офіційне визнання на державному рівні 

[122, с. 224–237]. У зв’язку з цим в УРСР було створено Український комітет 

краєзнавства при НКО та налагоджено випуск часопису «Краєзнавство».  

Негативними чинниками стали системне втручання держави у внутрішнє життя 

науки, скорочення штатів, проблеми з фінансуванням та неможливість сформувати 

необхідну матеріально-технічну базу. Кін. 1920 – поч. 30-х рр. позначився 

пошуками нової стратегії розвитку в умовах наближення науки до потреб 

господарства. Цей пошук відбувався емпірично, шляхом постійних реорганізацій, 

продовжувалася політизація та ідеологізація науки. Фактором, що детермінував 

характер наукової діяльності стало всеохопне планування, вільний пошук змінився 

адміністративною регламентацією змісту і напрямів наукових досліджень. У 1930 р. 

система науково-дослідних кафедр ВУАН зазнала нищівної критики. О. Шліхтер та 

С. Семковський наполягали на тому, що ВУАН має орієнтуватися не на 

індивідуальну, а на колективну працю, для цього вони пропонували змінити систему 

кафедр на великі НДІ [303, с. 133–134]. Отже, в кін. 1920-х рр. у зв’язку із 

розгортанням процесів індустріалізації країни виникла гостра потреба в її науковому 

обслуговуванні, а тому й було розгорнуто мережу НДІ. У 1927 р. у структурі НКО 

було засновано УНДІГК на чолі з С. Рудницьким. 

Отже, роки політики радянської українізації в організаційному плані для 

суспільної географії позначилися розгалуженням мережі наукових установ як у 

структурі академічної науки, так і поза її межами – НДІ, кафедр, товариств тощо, що 
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нарощували науковий потенціал суспільно-географічної науки. Добу українізації 

варто розглядати як найбільш результативну в розвитку суспільної географії в 

Україні у складі СРСР. Вона характеризувалася суттєвими досягненнями, які 

увійшли до її  надбань, традицій освіти та формування наукового потенціалу. 

Центром географічних досліджень в УРСР загалом та в галузі суспільної географії 

зокрема мав стати УНДІГК.  

Кін. 1920-х рр. позначився остаточним «закріпаченням» суспільно-географічної 

науки, тоталітарний радянський режим з цього часу розпочав системну політику з 

ліквідації будь-якого інакомислення, що виявилася в численних репресивних 

заходах щодо суспільно-географічної науки з метою вилучення «чужого», «класово 

ворожого», «націоналістичного» тощо [135, с.8]. У січні 1934 р. на з’їзді ВКП(б) 

було проголошено про ухил до українського націоналізму як найбільшу небезпеку в 

УРСР, а це ще більше сприяло розгортанню винищення географічної інтелігенції. 

Переважна більшість українських учених-географів опинилася в засланні або в 

більшовицьких тюрмах, видавництво спеціалізованої літератури різко скоротилося, 

а суспільно-географічні дослідження фактично припинилися. Унаслідок цього 

суспільна географія в Україні втратила кращих представників, а в новостворених 

реаліях тривалий час не змогли сформуватися наукові школи. Результатом масових 

репресій 1930-х рр. стала повна заміна поколінь учених-географів без збереження 

будь-яких традицій та наступності. Втручання держави та перенесення планового 

стилю управління наукою призвело до негативних наслідків: знищено сформовані 

упродовж кін. ХІХ – поч. ХХ ст. традиції наукового життя; змінено усталене 

співвідношення між академічними столичними і зазвичай вузівськими 

регіональними науковими студіями; переосмислено місце та роль науковців у 

суспільстві. Крім того, перехід на марксистську методологію на довгі роки змінив 

спектр суспільно-географічних досліджень. Марксистсько-ленінська ідеологізація 

суспільної географії призвела до деформації критеріїв науковості та мотивів 

наукової діяльності. Традиції сформованих у першій третині ХХ ст. наукових шкіл в 

суспільній географії України були знищені, а нове покоління науковців 

формувалося на зовсім іншій, часто псевдонауковій, методології.  
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Поч. 1930-х рр. у роботі УАН позначився переорієнтацією акцентів з 

гуманітарних на технічні науки. Нова національна політика, яка була проголошена у 

1933 р., завдала нищівного удару по науці України та системі вищої освіти. 

Особливо постраждали суспільні науки, зокрема і суспільна географія: розгромлено 

наукові школи С. Рудницького і К. Воблого, закрито УНДІГК й низку економічних 

інституцій, які проводили економіко-географічні дослідження. В Україні загальна 

картина репресій ускладнювалася боротьбою з вигаданою загрозою «націоналізму», 

виявленням серед наукової інтелігенції членів націоналістичних рухів [303, с. 174]. 

Сфабриковані справи «Спілки визволення України», а потім «Українського 

національного центру», «Української військової організації» завдали нищівного 

удару по суспільній географії України, вони призвели до того, що більшість учених 

були ув’язнені чи розстріляні. Так було знищено визначних діячів у сфері суспільної 

географії, ідеї і праці яких не обмежувалися радянськими ідеологічними рамками. 

Останніми актами реалізації політики нищення суспільної географії були постанови 

РНК СРСР та ЦК ВКП(б) від 1934 р. «Про викладання географії у початковій та 

середній школі» та «Про викладання економічної географії у ВУЗах і ВТУЗах».  

Отже, державна політика дезінтелектуалізації суспільної географії в Україні на 

кін. 1930-х рр. була здебільшого виконана. З-поміж відомих суспільних географів 

першої чверті ХХ ст., у кінці 1930-х рр. працював лише К. Воблий, саме йому 

вдалося в таких умовах у 1933 р. організувати кафедру економічної географії в 

Київському університеті. Кін. 1930-х рр. був періодом занепаду суспільної географії 

в Україні, уже як самостійної наукової дисципліни. У цей час в УРСР спеціалізовані 

кафедри економічної географії функціонували лише у вузах Києва, Харкова, Одеси 

та Сімферополя. Упродовж кін. 1930 – поч. 50-х рр. суспільно-географічне життя в 

УРСР фактично завмерло, перманентні реорганізації і репресії проти учених 

викликали гострий дефіцит наукових кадрів. Майже суцільне фізичне знищення 

учених упродовж 1930-х рр., поступово починало відчуватися зважаючи передовсім 

на потреби в забезпеченні функціонування планової системи господарства.  

Окремі суспільно-географічні дослідження упродовж 1930-х рр. були 

реалізовані географами Галичини в рамках НТШ та Львівського університету. 
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Проблема розвитку суспільно-географічної науки вченими Галичини у міжвоєнний 

період досліджено у дисертації О. Вісьтак [42]. Знаменною подією став вихід 

«Географії України» й «Атласу України і сумежних країн» за редакцією 

В. Кубійовича. На думку О. Вісьтак, саме до Львова в 1930-х рр. перемістилося 

науково-організаційне ядро суспільної географії [43, с. 99]. У галузі суспільної 

географії себе змогли реалізувати М. Дольницький, В. Огоновський, О. Степанів та 

ін. Переважна більшість географів, які працювали в 1920–30-х рр. на 

західноукраїнських землях, були учнями та послідовниками наукової школи 

С. Рудницького. Однак із включенням західноукраїнських земель до складу СРСР у 

1939 р. діяльність НТШ була припинена.  

Особливою сторінкою розвитку суспільної географії в Україні у ХХ ст. є 

розробка проблем науки науковцями діаспори. Упродовж ХХ ст. в країнах Заходу 

було засновано близько 600 громадсько-політичних і культурно-освітніх організацій 

[176,  с. 358]. Уже в 1920-х рр. за межами УРСР було створено мережу освітніх і 

наукових установ, які розгорнули і суспільно-географічні дослідження. З-поміж 

таких варто назвати Український вільний університет (УВУ) в Празі, що розпочав 

свою роботу в 1921 р. з метою консолідації науково-педагогічних кадрів української 

діаспори для розвитку всіх галузей знань про Україну й українство та підготовки 

фахівців. Особливе місце в УВУ відводилося географічним студіям. Серед відомих 

географів, які викладали в УВУ були С. Рудницький, В. Кубійович, В. Тимошенко, 

М. Дольницький, тут отримали вищу географічну освіту європейського ґатунку чи 

науковий ступінь доктора географії багато відомих науковців і викладачів.  

Інший осередок суспільно-географічної науки сформувався теж у 

Чехословаччині в 1922 р. У м. Подєбради було відкрито Українську господарську 

академію (УГА), основні зусилля якої були спрямовані на підготовку фахівців для 

різних галузей господарства, зокрема агрономічно-лісового та економіко-

кооперативного, сільськогосподарсько-інженерного та хіміко-технологічного 

профілю. Ученими УГА були відомі вчені – В. Садовський та В. Тимошенко, які 

підготували до друку фундаментальні підручники з проблем економічної географії.  

У Празі в 1923 р. було організовано Український високий педагогічний 
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інститут ім. М. Драгоманова (УВПІ) для підготовки українських учителів. 

Підготовка географів тут здійснювалася на природничо-педагогічному факультеті.  

Серед найперших українських закладів, відкритих у Чехословаччині, був 

Український соціологічний інститут (УСІ), організований в 1919 р. Його діяльність 

була пов’язана з іменем І. Фещенка-Чопівського. Українські наукові інститути були 

також розгорнуті в Берліні (1926 р.) та Варшаві (1930 р.), вони у своїй структурі 

мали кафедри економіки України. Тут зокрема, вивчали економічне життя 

українських земель, економіко-географічні дослідження були репрезентовані 

діяльністю В. Кубійовича та В. Садовського.  

З початком Другої світової війни умови розвитку суспільної географії в Україні 

ще більше ускладнилися. Спочатку радянська влада зруйнувала традиційний 

розвиток науки на західноукраїнських землях, а згодом зазнала кардинальних змін і 

система організації науки в УРСР. Більшість наукових установ АН та закладів вищої 

школи були евакуйовані. Частина інтелігенції, яка залишилася під окупаційним 

режимом і шукала прихильності в нього, здійснювала певні спроби щодо організації 

суспільно-географічних досліджень, однак вони здебільшого були невдалими.  

Підсумовуючи сказане про умови та особливості розвитку наукових шкіл в 

суспільній географії України у 1920–30-х рр. наголосимо, що саме в цей період, як 

стверджує В. Ткаченко [422], відбулося оформлення шкіл у науці, і вони 

спромоглися продемонструвати по-справжньому визначні досягнення. І хоча мова 

йшла у першу чергу про природничо-технічні науки, цей період був часом 

остаточного становлення школи суспільної географії.   

Нові суспільно-політичні умови, що почали формуватися в СРСР із сер. 1950-х 

рр., сприяли певній лібералізації наукового життя, унаслідок чого з’явилися 

сподівання на реабілітацію суспільно-географічної тематики досліджень, 

повернення в науку імен і доробку діячів «розстріляного відродження». Для 

суспільно-географічної науки це був час її поступового відновлення у тематиці 

досліджень АН, а також організаційного оформлення університетських кафедр 

Києва, Львова, Харкова, Одеси і Чернівців. У перші повоєнні десятиліття було 

закладено наукові школи радянської економічної географії в Україні. Усе це 
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відбувалося на тлі загальної кризи розвитку економіко-географічної науки, яка аж 

ніяк не могла прилаштуватися під нові методологічні засади, а тому основний 

акцент було поставлено на регіональні, історико-географічні проблеми та підготовку 

навчальної літератури. Яскравим свідченням цього може бути тематика дисертацій з 

економічної географії кін. 1940–50-х років, що відображали історико-географічну 

проблематику формування окремих галузей господарства чи розвитку 

господарських комплексів обласного рівня. Досить результативними були розробки 

питань розміщення продуктивних сил та економіко-географічного районування 

території УРСР. У цей самий час відбувалася активізація суспільно-географічних 

студій як складника українознавчих досліджень ученими діаспори, що позначилася 

передовсім виходом у світ «Енциклопедії Українознавства». Ця робота була 

зорганізована В. Кубійовичем і відновленим у Мюнхені в 1947 р. НТШ.  

Отже, зміни в суспільному житті другої пол. 1950–60-х рр. хоча й мали 

суперечливий характер, однак вплинули на умови та завдання розвитку суспільно-

географічних досліджень. Спроби відновлення географічної інституції академічного 

типу в УРСР виявилися невдалими у зв’язку з небажанням партійного керівництва 

відродити центр українознавчих досліджень. Усе ж таки в структурі АН було 

організовано осередок суспільно-географічних досліджень – СГ АН УРСР, а також 

значно розширився спектр діяльності РВПС. Атмосфера лібералізації суспільного 

життя особливо позитивно відобразилася на розвитку суспільних наук, на 1960–70-

ті рр. припало утвердження програмно-цільового принципу планування та 

управління наукою [303, с. 216–218].  

З 1960-х рр. зростала роль і престижність економіко-географічних досліджень, 

що було пов’язано з розробкою проблеми вдосконалення розміщення продуктивних  

сил і територіальної організації виробництва, підвищення його економічної 

ефективності. Директивні плани уряду ставили перед економіко-географами 

завдання щодо всебічного вивчення економіки УРСР, при розміщенні виробництва – 

обґрунтування інтересів усього народного господарства СРСР, залучення до 

господарського обороту перспективних природних ресурсів, обґрунтування переваг 

соціалістичного міжнародного поділу праці тощо. Значне місце в дослідженнях 
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посідали питання економіко-географічного районування, спеціалізації і 

комплексного розвитку території районів, сільськогосподарського районування, 

міжрайонних економічних зв’язків, дослідження промислових вузлів, географічних 

відмінностей у структурі населення республіки, міст і міських агломерацій, оцінки 

природних ресурсів сільськогосподарських земель тощо. На думку М. Паламарчука, 

у сер. 1960-х рр. в УРСР склалися сприятливі, порівняно з попередніми роками, 

умови для розвитку економіко-географічної науки [310, с. 5]. У 1960 р. РВПС була 

перетворена в самостійну науково-дослідну установу, а в 1964 р. було організовано 

СГ АН УРСР із спеціальним відділом економічної географії.  

Однак боротьба зі сталінізмом у СРСР носила так би мовити «косметичний» 

характер і в жодному разі не торкалася фундаменту тоталітарної держави.  

Упродовж 1960–80-х рр. перешкоди розвитку суспільної географії в Україні 

долалися з великими труднощами. Ця принципова роздвоєність визначила 

особливості розвитку суспільно-географічної думки, що позначився суттєвим 

зростанням теоретизації науки, за змістом відбулося обґрунтування її трансформації 

з економічної в економічну та соціальну (соціально-економічну) географію, що 

часто не було підкріплено відповідними методологічними розробками. Теоретизація 

суспільної географії 1960–80-х рр. не наближувала, а навпаки, віддаляла її від 

вивчення реальних процесів, що відбувалися в суспільстві, а також поглиблювала 

кризу відірваності від надбань і тенденцій розвитку світової науки.  

Суспільно-географічна наука України в СРСР еволюціонувала як складник 

державного наукового потенціалу з характерними йому рисами плановості, 

централізації, ідеологізації, русифікації, орієнтації на практичне застосування та 

низької самоорганізації. Дослідження проводилися як у рамках академічної науки, 

що була наділена функціями координації всього наукового потенціалу УРСР, та 

вузівської, яка проводилася в окремих університетах. Водночас саме в цей період в 

УРСР сформувався досить потужний науковий потенціал економіко-географів, 

розробку проблем суспільної географії здійснювали Інститут економіки АН УРСР, 

РВПС, Сектор (згодом Відділення) географії АН УРСР, університети Києва, Львова, 

Чернівців, Харкова та Сімферополя. Упродовж 1950–60-х рр. лідером школи 
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суспільної географії був О. Діброва, а у 1970–80-х рр. ним став М. Паламарчук. 

Поч. 1990-х рр. мав особливе значення для розвитку суспільної географії. Це 

був час переходу від тоталітаризму до демократії, від командної економіки до 

ринкової. Ці роки були переломними в розвитку наукового життя, коли, з одного 

боку, було зліквідовано всі перешкоди на шляху її національного розвитку, знищено 

будь-які цензурні заборони та звільнено від ідеологічних штампів соціалізму, а з 

іншого боку, наука нарешті отримала можливість повернутися до надбань світової 

науки і піднести свої досягнення на рівень світових. Нові умови розвитку суспільної 

географії поч. 1990-х рр. вимагали докорінних змін у сфері методології і теорії  

науки, пов’язаних з переосмисленням самого діалектичного матеріалізму з позиції 

його альтернатив. Досить гостро назріла й проблема інвентаризації понятійно-

категоріального апарату науки з метою позбавлення від заідеологізованого «марксо-

ленінського ядра». У 1999 р. проф. О. Шаблій у статті «До проблеми декомунізації 

та дерусифікації соціально-економічної географії в Україні» [524, с.2–3] окреслив 

коло найважливіших проблем і кроків на шляху виходу суспільної географії із 

семидесятилітнього впливу марксо-леніської ідеології.  

У кін. 1980 – на поч. 90-х рр. спостерігалося нове відродження суспільно-

географічної науки, пов’язане з формуванням нових історичних умов розвитку 

української державності. В умовах незалежності України почала формуватися 

система суспільно-географічних наук, основу якої склала соціально-економічна 

географія. Цей час для науки став не лише визначальним у теоретичному 

осмисленні, але й можливістю практичного застосування нових підходів. Об’єктно-

предметна сфера суспільної географії відтепер наповнилася українознавчою 

тематикою. При цьому не варто гіперболізувати ті обставини, у яких відбувалося 

відродження в Україні спільно-географічної науки в 1990-х рр., адже воно 

відбувалося в умовах різкого скорочення державного фінансування науки, 

формування непрестижного іміджу наукової діяльності в суспільстві тощо. Розвиток 

суспільно-географічної науки в Україні упродовж 1990-х рр. відбувався під впливом 

утвердження України як повноправного суб’єкта міжнародних відносин та системи 

світового господарства, переходу від адміністративно-командної до ринкової 
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системи господарювання. На науку мали суттєвий вплив розвиток інформаційних 

технологій; якісна революція у телекомунікаційних мережах та системі зв’язку; 

зростання обсягів зовнішньодержавних зв’язків, коли Україна відкривала для себе 

світ, а світ відкривав для себе Україну; різке зниження якості життя; нераціональне 

природокористування; незадовільне використання демографічного, трудового, 

виробничого, науково-технічного та освітнього потенціалу держави [25, с. 69–79]. 

Ці умови визначили тематику суспільно-географічних досліджень у 1990-х рр., час, 

коли зростала потреба суспільства в переході до якісно нової моделі соціально-

економічного розвитку. Суспільна географія мала стати інструментом з 

обґрунтування державної регіональної політики.  

Характерною особливістю розвитку суспільної географії в Україні з поч. 1990-х 

рр. є передовсім поглиблення розробки загальнотеоретичних і методологічних 

аспектів проблем географії людини, що, безперечно, сприяли трансформації науки із 

соціально-економічної у суспільну географію. Умови розвитку держави в 1990-х рр. 

були сприятливими для відродження суспільно-географічної науки, розширення 

спектру її досліджень, з’явилася можливість реалізувати свою конструктивну 

функцію вдосконалення територіальної організації суспільства, яке реформувалося. 

Серед актуальних завдань, над якими працювали українські суспільні географи, 

колектив науковців ІГ НАН України в статті «Розвиток теоретичних засад 

суспільної географії в умовах ринкових перетворень» (2001 р.) називали  розробку 

суспільно-географічних засад регіональної політики, нової моделі суспільно-

географічного районування території України, раціональної моделі нового 

адміністративно-територіального устрою території України, обґрунтування 

територіальної організації основних товарних ринків та ринку послуг, робочої сили, 

капіталу, нерухомості, цінних паперів, розробка прогнозу територіальних наслідків 

реформування галузевої структури господарства України тощо.  
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2.3. Періодизація процесу формування наукових шкіл 

 

Питання періодизації розвитку суспільно-географічної науки є однією з її 

основних теоретичних проблем, яка може бути розв’язана у просторово-часовій та 

галузевій площині. Географія володіє сьогодні низкою схем, що стосуються 

періодизації її розвитку і передбачають виокремлення періодів та етапів розвитку 

світової географії в цілому, географічної науки в Україні, суспільної географії. 

Кожен дослідник, реалізуючи предмет свого дослідження, намагається здійснювати 

періодизацію еволюції суспільно-географічної думки.  

Найбільш поширеним підходом щодо періодизації розвитку географічної науки 

ХІХ–ХХ ст. є модель, запропонована П. Джеймсом і Дж. Мартіном [88]. Ці вчені 

виокремлюють етап нової географії (1874–1945 рр.), крайні хронологічні межі якого 

пов’язані з відкриттям першої кафедри географії в Німеччині та закінченням Другої 

світової війни, а також етап сучасної (новітньої) географії, що, на їхню думку, 

розпочався в 1945 р. і триває донині. В зарубіжній суспільній географії також 

поширилася думка про недоцільність періодизації її розвитку та розгляд її як 

закономірний поступальний процес без певних внутрішніх часових меж. 

Як відзначають Л. Руденко, І. Горленко та Є. Маруняк, історія зародження та 

формування суспільно-географічних досліджень складається з декількох етапів, 

різних для пострадянських країн та зарубіжних країн з огляду на очевидні 

ідеологічні невідповідності ХХ ст. Дослідження покладені в основу розвитку 

економічної, а потім і соціальної географії,  проводилися в Західній Європі із XVIII 

ст., мали з часом вплив на роботи українських географів [387, с. 72–77]. 

В процесі формування суспільної географії в Україні найбільшого поширення 

отримали схеми періодизації, розроблені М. Пістуном [338; 339], Я. Жупанським 

[133], В. Матвієнком [238], О. Шаблієм [525; 539; 541], Я. Олійником та 

Н. Краснопольською [286], О. Топчієвим [426; 427], О. Федюком [440].  

В одній із перших сучасних моделей періодизації проф. М. Пістун передбачив 

економіко-географічний етап, який, на думку вченого, охопив усе ХІХ та тривав до 

70-х рр. ХХ ст., коли розпочався сучасний соціально-економічний (суспільно-
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географічний) етап. Проф. Я. Жупанський розвиток географічної науки в Україні у 

ХХ ст. називав як окремий новітній етап, не визначаючи в його межах відповідних 

хронологічних періодів. Період новітньої географії, що розпочався в 70-х рр. ХІХ ст. 

та продовжується донині, виокремлює О. Шаблій. Учений, однак розмежовує його 

на три хронологічні відрізки: до Першої світової війни, міжвоєнний та  

післявоєнний періоди.  

Усі ці моделі, на наш погляд, є схематичними і не повною мірою відображають 

хід розвитку суспільно-географічної науки, у ці моделі не вкладається розвиток її 

наукових шкіл. Більшість дослідників, які вивчали особливості становлення 

регіональних наукових центрів та шкіл, здебільшого проводять їх періодизацію за 

особливостями становлення провідного організаційного осередку.  

Я. Олійник та Н. Краснопольська вперше окреслили чіткі хронологічні межі в 

розвитку географічної науки в Україні упродовж минулого століття, 

запропонувавши таку модель: перший етап (1917–1940 рр.),  другий етап (1945–

1969 рр.), третій етап (1970–1990 рр.) і четвертий етап (розпочався в 1991 р.). Така 

модель теж не є об’єктивною, оскільки її хронологія викликає низку запитань, 

зокрема щодо початкової дати періодизації з 1917 р., відсутності часового проміжку 

з 1941 до 1944 р., ключова дата початку нового етапу в 1970 р. є необґрунтованим. 

Особливий підхід до періодизації розвитку суспільної географії в Україні в 

контексті розвитку світової науки запропонований О. Топчієвим. Науковець 

виокремлює класичний етап, що тривав до сер. ХХ ст., коли відбувалося 

формування теоретичних засад науки, та сучасний, що розпочався з другої пол. 

ХХ ст. пов’язаний із поширенням практичного застосування результатів досліджень. 

Останньою за часом появи схемою періодизації є підхід, запропонований 

О. Федюком. Вивчаючи формування суспільної географії в Україні другої пол. ХХ – 

поч. ХХІ ст., він обґрунтував виокремлення в межах цього часового проміжку трьох 

етапів: 1954–1979 рр. (районно-територіально-комплексний); 1979–1994 рр. 

(соціально-виробничо-геосистемний) та з 1994 р. до наших днів (геопросторово-

суспільно-діяльнісний). Пропонуємо детально зупинитися на аналізі запропонованої 

О. Федюком схеми. За основу його періодизації було взято критерій «виходу у світ 
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наукових робіт засадничого характеру» [441], які, на думку автора, були підсумком 

розвитку теоретичної думки, синтезом досягнень суспільно-географічної науки. 

Такий критерій дійсно має бути визначальним для періодизації розвитку нашої 

науки, однак жодною мірою не можна погодитися з підходом автора щодо 

запропонованих ним ключових праць досліджуваного періоду. Так, виданий у 

1954 р. М. Волобуєвим-Артемовим навчальний посібник «Лекції з методології 

економічної географії» дійсно мав фундаментальний зміст, вирізнявся дискусійним 

із школою М. Баранського характером, однак був підготовлений, коли М. Волобуєв-

Артемов уже тривалий час працював на кафедрі економічної географії 

Ростовського-на-Дону університету. На нашу думку, якщо й починати цей етап з 

1954 р., то з виходу у світ праці «Географія Української РСР» О. Діброви, за яку 

йому було присуджено перший в Україні ступінь доктора географічних наук, або ж 

виходу основоположних праць М. Паламарчука, у яких було закладено основи теорії 

комплексоутворення в галузях господарства. До речі, сам же автор називає цей етап 

«комплексним». Що стосується праці О. Ващенка та І. Горленко «Розвиток 

економіко-географічної думки в Українській РСР (1917–1977)», то це була 

аналітична стаття, підготовлена до чергової річниці революційних подій у Росії та 

навряд чи мала відношення до трансформації економічної географії в Україні у 

соціально-економічну. Не можемо погодитися і з датою початку іншого етапу 

(1994 р.), запропонованого О. Федюком, пов’язаного з виходом у світ навчального 

посібника «Основи теорії суспільної географії» М. Пістуна, оскільки якісно нові 

процеси в суспільній географії України були пов’язані з оприявленням підручника  

Ф. Заставного «Географія України» (1990 р.), обґрунтуванням концепції суспільно-

територіальних систем у працях М. Паламарчука та О. Паламарчука, захистом 

першої докторської дисертації проф. А. Степаненка, у назві якої було використано 

словосполучення «суспільна географія» (1990 р.) тощо. 

Усі ці обставини змушують нас розробити модель періодизації розвитку 

наукових шкіл суспільної географії в Україні. Викладені в першому розділі роботи 

концептуальні основи дослідження наукових шкіл у суспільній географії в Україні 

дали змогу розглядати цей розвиток як послідовність відповідних етапів та періодів, 
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що змінювалися під впливом загальносвітових тенденцій розвитку географічної 

науки і внутрішніх соціокультурних умов розвитку науки в Україні. Окреслені нами 

етапи та періоди розвитку наукових шкіл різняться між собою умовами, змістом, 

основними характеристиками тематики досліджень і тенденціями розвитку 

суспільно-географічних шкіл. Еволюція суспільної географії відбувалася також під 

впливом розвитку науки загалом. Кожна наукова парадигма і національна наукова 

школа в суспільній географії  мали свій  історичний цикл розвитку, у межах якого 

виділяються етапи її розвитку, зміна об’єктно-предметного трактування науки в ході 

її розвитку зумовлювала зміну парадигм, шкіл-напрямків, по-різному формувалися і 

науково-освітні школи та школи як дослідницькі колективи.  

Школа суспільної географії в Україні упродовж кін. ХІХ – поч. ХХІ ст. 

пройшла шлях становлення та розвитку, для неї була характерна наявність різних 

світоглядних та дослідницьких підходів. Вони відобразилися в різних наукових 

концепціях, у межах яких розвивалися наукові школи різних типів, що 

реалізовували еволюцію суспільно-географічної науки. Пізнання послідовного ходу 

розвитку наукових шкіл в межах виокремлених етапів дав змогу об’єктивніше 

простежити, крізь призму часового зрізу, основні тенденції їхнього розвитку та 

вписати конкретні наукові школи у певні реалії суспільної географії в Україні.  

Узявши за основу критерії об’єктивні умови розвитку суспільно-географічної 

науки в Україні, що, безперечно, зумовлювали загальні тенденції її розвитку, 

формували організаційну структуру, опосередковано, а часом і безпосередньо 

визначали тематику наукових досліджень, а отже, й детермінували особливості 

зародження, формування, становлення та функціонування наукових шкіл. Отже, 

процес формування та функціонування наукових шкіл суспільної географії в Україні 

ми структуруємо за такими етапами та періодами:  

1-й етап – кін. ХІХ – поч. ХХ століття (1873–1921 рр.): 

- 1873–1904 рр.; 

- 1905–1917 рр.;    

- 1918–1921 рр.; 

2-й етап – 1922 – 1991рр.: 
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- 1922–1933 рр.; 

- 1934–1963 рр.; 

- 1964–1990 рр.; 

3-й етап – кінець ХХ – початок ХХІ століття (з 1991–2016 рр.): 

- 1991–2016 рр. (табл. 2.3.1). 

Таблиця 2.3.1  

Етапи та періоди розвитку наукових шкіл у суспільній географії  в Україні 

 

 
Етапи Періоди Характеристика етапу Видатні 

вчені – лідери 

наукових шкіл 
Провідні концепції Провідні 

центри  

У
к
р
аї

н
сь

к
и

й
 

(1
9
9
1
–
2
0
1
5
 р

р
.)

 

Інтенсивний розвиток 

1991–2015 рр.  

 

 

 

Геосистемна, 

сталого розвитку 

Київ, Львів, 

Харків, Одеса, 

Чернівці, 

Сімферополь, 

Тернопіль 

М. Паламарчук 

Л. Руденко 

М. Пістун 

Я. Олійник 

О. Шаблій 

Ф. Заставний 

А. Голіков 

Л. Нємець 

К. Нємець 

О. Топчієв 

Я. Жупанський 

В. Руденко 

М. Багров 

О. Заставецька 

Р
ад

я
н

сь
к
и

й
 

(1
9
2
2
–
1
9
9
0
 р

р
.)

 

Поступальний 

розвиток 

1964–1990 рр. 

 

Районно-

комплексна 

Київ, Львів, 

Харків, Одеса, 

Чернівці, 

Сімферополь 

М. Паламарчук 

Д. Богорад 

М. Пістун 

Л. Корецький 

М. Шраг 

О. Ващенко 

Ф. Заставний 

О. Шаблій 

А. Голіков 

І. Мукомель 

О. Топчієв 

М. Ігнатенко 

Я. Жупанський 

І. Твердохлєбов 

Знищення та 

відродження 

1934–1963 рр. 

 Районна 

Київ, Харків, 

Львів 

К. Воблий 

П. Першин 

Я. Фейгін 

О. Діброва 

І. Мукомель 

Ф. Трипілець 

О. Ващенко 
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Оформлення 

1922–1933 рр. 

 

Хорологічна 

антропогеографічна, 

галузево-

статистична, 

районна 

 

Харків, Київ, 

Львів, Одеса, 

Кам’янець-

Подільський, 

закордонні 

центри –  

Відень, Прага, 

Подєбради 

С. Рудницький 

К. Воблий 

А. Синявський 

В. Геринович 

К. Дубняк 

О. Сухов  

В. Садовський 

 В. Кубійович 

Р
о
сі

й
сь

к
о

-а
в
ст

р
ій

сь
к
и

й
  

(1
8
7
3
–
1
9
2
1
 р

р
.)

 

Становлення 

1918–1921 рр. 

 

Країнознавча, 

антропогеографічна, 

галузево-

статистична 

Київ, Львів, 

Харків, Одеса 

С. Рудницький 

К. Воблий 

А. Синявський 

В. Садовський 

В. Геринович 

О. Сухов 

Зародження 

1905–1917 рр.  

Київ, Львів С. Рудницький 

К. Воблий 

Витоки 

1873–1904 рр.  

 

Київ, Львів В. Антонович 

М. Грушевський 

П. Чубинський 

Г. Величко 

 

Перший етап охоплює часовий проміжок кін. ХІХ – поч. ХХ ст., з ним 

пов’язано становлення суспільно-географічної думки в Україні, обґрунтування її 

теоретичних основ (визначення об’єктно-предметної сфери, місця в системі наук та 

завдань), її становленням як вишівської дисципліни, появою перших 

університетських кафедр, і, безперечно, особливими умовами розвитку – з одного 

боку, в стані імперіалістичної залежності, а з іншого,  українського національного 

відродження. На цей етап припав вихід перших підручників з економічної географії 

та антропогеографії України, оформлення перших науково-освітніх шкіл Києва 

та Львова. Заклалися й основи для формування персональних наукових шкіл 

С. Рудницького, К. Воблого та А. Синявського. Хронологічно перший етап розвитку 

наукових шкіл суспільної географії в Україні обмежений 1873 р., (саме тоді у Києві 

було відкрито ПЗВРГТ, а Львові НТШ, вони стали осередками суспільно-

географічних досліджень території України, у їхніх структурах відбулося 

обґрунтування географії як науки та почали формуватися перші школи-напрями й 

перші персональні наукові школи). У межах цього етапу ми виокремлюємо три 

періоди, ключові події яких пов’язані з виходом у світ праці С. Рудницького 

(1905 р.), яка заклала основи сучасної географії в Україні; з 1918 р., що кардинально 
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змінив хід історії української нації: було проголошено незалежність України, 

відкрито УАН, що поклало офіційний початок розвитку національної науки (з-

поміж перших академіків був економіко-географ К. Воблий), її організаційної 

розбудови, формування наукових шкіл тощо. Загалом протягом цього етапу 

спостерігалося зародження та становлення національної школи суспільної географії 

в межах антропогеографічного та галузево-статистичного напрямів, відбулися перші 

захисти на здобуття наукових ступенів докторів географії українськими вченими, 

почали оформлятися регіональні науково-освітні та персональні наукові школи. 

Другий етап безпосередньо пов'язаний з умовами розвитку самої науки в складі 

тоталітарної держави СРСР. Водночас на цьому етапі упродовж 1920–30 рр. 

відбувався розвиток за межами України, куди було перенесено західноукраїнську 

наукову школу, що сформувалася в межах Львівського університету та НТШ. На 

українських землях у складі СРСР у 1920-х рр. відбулося оформлення власної 

наукової школи економічної географії, працювала УАН, а згодом і перша 

географічна установа академічного типу – УНДІГК, було закладено персональні 

наукові школи, а головно – відбувався активний пошук теоретико-методологічних 

засад науки, що відобразилося у формуванні різних напрямів та виходу низки праць 

із проблем економічної географії. Основними науково-освітніми школами розвитку 

науки були Харків, Київ, Одеса, де постали наукові школи С. Рудницького,  

К. Воблого, О. Сухова відповідно. Після 1934 р. на підрадянській Україні, а з їх 

окупацією СРСР і на західноукраїнських землях з 1945 р. економічна географія аж 

до 1991 р. розвивалася в тісних рамках районно-комплексного напряму. Визначення 

панівної концепції районної школи як районно-комплексної базувалося на вченнях 

про ТПП, ЕГП, ТВК та ЕВЦ. Особливе місце належало теорії економічного 

районування, що, власне, і дає підстави говорити про формування районної школи в 

економічній географії України. Незважаючи на складні умови розвитку економічна 

(згодом економічна та соціальна) географія в Україні мала низку фундаментальних 

теоретичних розробок та практичних напрацювань.  

Хронологічно другий етап розпочався в 1922 р., коли більшість українських 

земель були по-насильницькому включені до складу СРСР, а решту окупували 
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Польща, Чехословаччина та Румунія. Упродовж цього етапу суспільна географія в 

Україні протягом майже 70 років розвивалася в колоніальних умовах. Зрозуміло, що 

протягом такого тривалого в часі етапу умови, характер та особливості розвитку 

науки змінювалися. Ми акцентуємо увагу на ключових датах, що визначили три 

періоди в розвитку науки. Період українізації 1922–1933 рр. виявився найбільш 

ліберальним для радянської географії України, оскільки наука ще не була 

поставлена на марксо-ленінські рейки, а тому в умовах свободи наукового розвитку 

суспільно-географічне знання якісно диференціювалося (географія людини, галузева 

статистика, хорологія, краєзнавство та ін. напрями), в Україну з післявоєнної 

еміграції повернулися патріархи новітньої географії Г. Величко та С. Рудницький. 

Останній у 1927 р. очолив заснований ним УНДІГК; якісна диференціація 

суспільно-географічних досліджень спостерігалася і у ВУАН, де збільшилося число 

академіків-географів. У цей же період як потужний науковий центр формується 

закордонний осередок суспільно-географічної науки, що був перенесений до 

Чехословаччини українськими ученими (Український вільний університет, 

Українська господарська академія, Український високий педагогічний інститут). 

Завершився цей період 1933 р., коли в Київському державному університеті було 

відкрито першу в Україні кафедру економічної географії на чолі із К. Воблим. 

Ключовим у розвитку наукової школи суспільної географії в Україні стає і 1934 р., з 

яким, відповідно, пов’язаний початок нового етапу в розвитку наукових шкіл. Саме 

тоді вийшла постанова радянського уряду щодо викладання економічної географії, 

вона заперечила будь-які альтернативні напрями розвитку науки, винятком став 

лише напрям, обґрунтований районною школою М. Баранського. У тому ж році 

було розгромлено УНДІГК, розпочалися репресії проти С. Рудницького як лідера 

напряму географії людини та його наукової школи, сформованої в цій установі. Не 

оминув репресивний режим й інших тогочасних лідерів наукової школи суспільної 

географії, які представляли інші наукові напрями, та мали вже сформовані потужні 

наукові школи: акад. К. Воблого (був змушений відмовитися від галузево-

статистичного підходу у дослідженнях й прийняти ідеї районного напряму), 

А. Синявського (як теоретик районного напряму в науці, змушений був утікати від 
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переслідувань радянського режиму, оскільки його категорії «економічного району» 

та «економічного ландшафту» не пов’язувалися з ідеологічним вченням 

М. Баранського), Г. Величка, В. Гериновича, К. Дубняка та О. Сухова. У період 

1934–1963 рр. було фактично знищено суспільно-географічну школу в Україні в 

передвоєнний період та поступово відроджено в післявоєнний. У передвоєнні роки 

економіко-географічна наука в УРСР була представлена невеликою кількістю 

викладачів кафедр економічної географії Київського та Харківського університетів 

та однойменного відділу АН УРСР. У цей час із попередньої когорти вчених 

продовжував працювати лише К. Воблий. Потужний осередок розвитку суспільно-

географічної науки діяв у Львові, що визначався діяльністю В. Кубійовича в межах 

НТШ. Післявоєнний період розвитку наукової школи суспільної географії в Україні 

позначився її поступовим відродженням, що виявилося найперше у відновленні 

роботи чи відкритті кафедр економічної географії на українських землях, які тепер 

об’єдналися в межах однієї держави. Кафедри економічної географії відновили свою 

роботу в Київському (К. Воблий), Харківському (Ф. Трипілець) та Одеському 

(О. Смирнов) та були відкриті у Львівському (О. Ващенко) і Чернівецькому 

(Г. Ваньков) університетах, а також  у Сімферопольському педагогічному інституті. 

Майже відразу після смерті К. Воблого в 1947 р. було ліквідовано відділ 

економічної географії Інституту економіки АН УРСР. У цей період в УРСР 

з’явилися перші доктори географічних наук зі спеціальності «економічна географія» 

– О. Діброва (1957 р.), М. Паламарчук (1959 р.), Д. Богорад (1961 р.). Вони стали 

лідерами школи радянської економічної географії в Україні, започаткували нові 

напрями в науці та створили потужні персональні наукові школи. Особливе 

значення в еволюції наукової школи суспільної географії в Україні мав 1964 р., коли 

в структурі АН УРСР було відкрито СГ АН УРСР під керівництвом економіко-

географа М. Паламарчука. Із цього часу розпочався активний розвиток теоретичних 

основ школи районно-комплексної економічної географії в Україні, що позначився 

розробкою теорії комплексоутворення в галузях виробництва та реалізацією низки 

практичних досліджень з економіко-географічного вивчення території України. 

Отже, із середини 1960-х рр., хоч і в обмеженому організаційному вигляді, в Україні 
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відбулося відродження академічної економічної географії. На цьому етапі остаточно 

оформилися сучасні науково-освітні школи в Києві, Львові, Харкові, Одесі, 

Чернівцях та Сімферополі, а на їх базі сформувалися персональні наукові школи 

М. Паламарчука, М. Пістуна, Л. Корецького, О. Ващенка, Ф. Заставного, 

Ф. Трипільця, А. Голікова, О. Смирнова, І. Мукомеля, О. Топчієва, М. Ігнатенка, 

І. Твердохлєбова.  

Третій етап охоплює часовий проміжок від 1991 р. до наших днів і  

безпосередньо пов’язаний з якісно новими умовами розвитку науки. На цьому етапі 

відбулася стрімка диференціація досліджень у межах традиційних питань соціально-

економічної географії, що сприяє закономірній еволюції науки у суспільну 

географію. Розширився спектр суспільно-географічних досліджень, передовсім з 

огляду на розгляд проблем українознавства, взаємодії природи і суспільства, галузей 

географії населення, соціальної та політичної географії. Розвиток академічної науки 

забезпечується роботою ІГ НАНУ та інших академічних установ, подальшого 

розвитку отримали регіональні науково-освітні школи із відповідними 

персональними науковими школами: київська (Л. Руденко, Я. Олійник), львівська 

(Ф. Заставний, О. Шаблій), чернівецька (Я. Жупанський, В. Руденко), одеська 

(О. Топчієв), харківська (Л. Нємець, К. Нємець).  

На розвиток наукових шкіл суспільної географії в Україні в межах кожного з 

виокремлених нами етапів впливали особливості розвитку світової науки. Звісно, 

про період 1934–1991 рр. при цьому не говоримо, суспільна географія тоді мала 

наукові зв’язки лише з географічними школами країн колишнього СРСР. Вплив 

розвитку зарубіжної, зокрема і радянської науки на формування наукових шкіл усіх 

типів у суспільній географії в Україні розглянуто в попередніх частинах 

дослідження. Тому спробуємо співвіднести виокремлені етапи та періоди розвитку 

наукових шкіл з актуальними проблемами досліджень та ступенем професіоналізації 

науки (Табл. 2.3.2).  

Виокремлені етапи в розвитку наукових шкіл у суспільній географії в Україні 

характеризуються зміною пріоритетних проблем досліджень та ступенем 

професіоналізації науки, що найповніше відображається в тематиці наукових 
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досліджень. Останні будуть розглянуті окремо в розділі, присвяченому формуванню 

шкіл-напрямів та особливостям підготовки дисертацій.  

Таблиця 2.3.2  

Суспільна географія в Україні: основні періоди та концептуальні ідеї 

Етапи 

розвитку 

Здобутки світової 

науки, які вплинули 

на розвиток 

Основні проблеми, що 

досліджувалися 

Ступінь 

професіоналізації 

 

1991–2015 

рр.  

 

Теорія 

територіальної 

організації 

суспільства 

Традиційна економіко-географічна 

проблематика (географія природних 

ресурсів, географія господарства, 

географія населення та розселення, 

економіко-географічна картографія), 

розвиток нових напрямів науки: 

соціальної географії (географія сфери 

послуг, рекреаційна географія, 

медична географія, географія релігій 

та культури, географія якості та 

способу життя), політичної географії 

та геополітики, електоральної 

географії, етнополітичної географії, 

проблем сталого розвитку, 

геоінформаційних систем та 

технологій історичної географії та 

історії географії в Україні 

Трансформація 

соціально-

економічної 

географії в 

суспільно-

географічну 

науку, її 

внутрішня 

диференціація та 

формування 

нових напрямів 

науки 

 

1964–1990 

рр. 

 

Районно-

комплексне вчення  

М. Баранського –  

М. Колосовського  

Теоретико-методологічне і практичне 

вивчення виробничо-територіальних 

комплексів, розробка теорії 

господарського, зокрема 

агропромислового  

комплексоутворення,  розробка теорії 

територіальної організації 

виробництва, виробничо-

територіального комплексоутворення 

і суспільно-територіальних систем;  

дослідження проблем 

природокористування, територіальної 

структури природно-ресурсного 

потенціалу та розселення населення, 

працересурсного потенціалу 

Розквіт 

економічної 

географії, 

становлення 

соціальної 

географії; 

трансформація 

науки в 

економічну та 

соціальну 

географію 

 

1934–1963 

рр. 

 

Комплексні  економіко-географічні 

характеристики адміністративних 

областей, міст; географія 

промисловості та сільського 

господарства 

Утвердження 

економічної 

географії як 

районно-

комплексної 

науки 

 

1922–1933 

рр. 

Хорологічна 

концепція  

А. Геттнера, 

Господарська оцінка природних умов, 

географія галузей господарства, 

історія розвитку галузей 

Розвиток 

економічної 

географії та 
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 Антропогеографія  

Ф. Ратцеля,  

галузево-

статистична школа 

В. Дена 

 

господарства, демогеографія, 

розробка схем економічного та 

природно-господарського 

районування території України, 

географічне краєзнавство 

антропогеографії, 

оформлення 

нових напрямів 

науки 

 

1918 – 

1921 рр. 

 

Розвиток методологічних основ науки 

(визначення місця економічної 

географії  в системі наук, її предмета, 

внутрішньої структури та завдань); 

географія галузей господарства, 

політична географія, демо- і 

етногеографія, географічне країно- та 

краєзнавство 

Розвиток 

антропогеографії 

та країнознавства, 

становлення 

економічної 

географії як 

самостійної галузі 

знань 

 

1905–1917 

рр.  

 

Антропогеографія  

Ф. Ратцеля, 

концепції 

ландшафтознавства, 

політична економія, 

теорії штандорту 

А. Вебера і 

А. Льоша, галузево-

статистична школа 

В. Дена, 

французька школа 

«географії людини» 

Обґрунтування наукових основ 

географії, зокрема антропогеографії 

та економічної географії, комплексне 

вивчення території України та 

етнічних земель української нації, 

розселення українців і їхнього 

побуту, географія галузей 

господарства, транспорту та торгівлі 

Розвиток 

країнознавства, 

виокремлення 

антропогеографії, 

комерційної та 

економічної 

географії  

 

1873–1904 

рр.  

 

Російська школа 

статистики, 

концепція 

життєвого простору 

держави К. Ріттера, 

Еволюційна теорія 

Ч. Дарвіна, 

французька школа 

«географії людини»  

Регіональні статистичні описи, описи 

сільського господарства, етнографо-

статистичні дослідження, розселення 

українців та особливостей їх 

господарського життя 

Суспільна 

географія 

розчинена в 

етнології та 

описовій і 

регіональній 

статистиці, 

становлення 

країнознавства 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. Чинники розвитку науки зазвичай поділяють на зовнішні та внутрішні. 

Розвиток суспільної географії визначається загальним історичним процесом, 

оскільки наука приймає відповідну як зовнішню, так і внутрішню форму під дією 

загальносвітових інтелектуальних та внутрішньодержавних  соціально-економічних 

контекстів, її творення відбувається у конкретних історичних реаліях під впливом 

усіх інших соціальних і культурних явищ.  

2. На кін. ХІХ – поч. ХХ ст. світова, передовсім європейська, географія була 
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репрезентована працями О. Гумбольта, К. Ріттера, Й. Тюнена, Ф.  Ріхтгофена, 

Ф. Ратцеля, Д. Ріхтера, А. Геттнера, А. Вебера, П.В. де ла Блаша та ін. 

3. Розв’язання кризи, яка охопила географічну науку впродовж другої пол. 

ХІХ ст., сприяло формуванню провідних наукових шкіл у зарубіжній географії, 

представники яких по-різному тлумачили підходи до розуміння сутності науки: 

природнича і суспільно-географічна школи, ландшафтна і хорологічна концепції. 

4. Найбільші дискусії кін. ХІХ ст. в теоретичній сфері зарубіжної географії 

розгорнулися навколо питань статусу географії як самостійної науки, її місця в 

системі наук, делімітації предмету досліджень, вибору між моністичною та 

дуалістичною структурою науки, а також пов’язаної з цим проблемою єдності 

географії, співвідношення між загальною географією та країнознавством. 

5. Упродовж кін. ХІХ – ХХ ст. відбувався інтенсивний розвиток німецької, 

французької, британської та американської шкіл суспільної географії, що 

характеризувалися розробкою різних напрямів науки: країнознавства, географії 

людини, антропогеографії, геополітики та політичної географії, культурної 

географії, соціальної політики, історичної географії, регіоналістики, гуманістичної 

географії, соціальної фізики, математичної географії, поведінкової географії, 

регіональної економіки, радикальної географії, структурної географії тощо. 

6. Формування школи суспільної географії в Україні варто розглядати в тому 

контексті, що в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. її розвиток відбувався під впливом 

європейської та російської географії, і ще навіть у 1920-х рр. можна спостерігати 

вплив європейських ідей на українську науку, а на західноукраїнських землях він 

був відчутним і у 1930-х рр. Упродовж  1930–80-х рр. суспільна географія в Україні 

розвивалася у жорстких рамках радянської економіко-географічної науки, і лише на 

поч. 1990-х рр. змогла ознайомитися з надбанням світової суспільно-географічної 

науки та репрезентувати результати власних наукових студій на світовому рівні.  

7. Серед напрямів розвитку зарубіжної суспільної географії в кін. ХХ ст. варто 

виокремити поведінкову, когнітивну (пізнавальну), радикальну, феміністичну, 

марксистську, позитивістську, постструктуралістську, постколоніальну, 

психоаналітичну географію та просторовий аналіз. На поч. ХХІ ст. в зарубіжній 
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науці розвиваються як традиційні напрями науки, так і нові, що пов’язані найперше 

із дослідженнями географії розміщення та просторової структури суспільства, 

географії культури, політичної географії, демогеографії та етногеографії, 

урбаністичної географії, географії поведінки, галузей господарства тощо. 

8. На останню чверть ХІХ ст. припадає зародження суспільно-географічної 

думки в Україні, що оформилася як самостійна наука вже упродовж першої чверті 

ХХ ст. На поч. ХХ ст. відбулася інституалізація географії в Україні у самостійну 

галузь знань, яка інтегрувала в себе природничо-географічні, демогеографічні, 

етногеографічні та економіко-географічні знання про територію України. Суспільна 

географія в Україні у СРСР була «розчинена» в загальноприйнятій панівній системі 

радянської економічної географії, що базувалася на методології марксистсько-

ленінської філософії. В кін. 1980 – на поч. 1990-х рр. спостерігалося нове 

відродження суспільно-географічної науки в Україні, пов’язане з формуванням 

нових умов розвитку української державності. В умовах незалежності почала 

формуватися система суспільно-географічних наук, основу якої склала соціально-

економічна географія. Цей час став не лише визначальним у теоретичному 

осмисленні, але й можливістю практичного застосування нових підходів у науці.  

9. У формуванні наукових шкіл у суспільній географії в Україні виокремлено 

такі етапи та періоди: 1-й етап – кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (1873–1921): 1873–1904 рр.; 

1905–1917 рр.; 1918–1921 рр.; 2-й етап (1922–1991): 1922–1933 рр.; 1934–1963 рр.; 

1964–1990 рр.; 3-й етап – кін. ХХ – поч. ХХІ ст. (1991–2015): 1991–2015 рр. 

10. На першому етапі в Україні поширилися країнознавча, антропогеографічна 

та галузево-статистична концепції; для цього етапу був характерний розвиток 

теоретичних основ науки, географії галузей господарства, політичної географії, 

демо- й етногеографії, географічного країно- та краєзнавства. Це був початок 

комплексного вивчення території України та етнічних земель української нації, 

розселення українців і їхнього побуту, галузей господарства, транспорту та торгівлі. 

Основними центрами розвитку суспільно-географічної науки були Київ, Львів, 

Харків та Одеса, а найбільш вагомі результати досліджень мали лідери наукових 

шкіл – С. Рудницький, К. Воблий, Г. Величко, А. Синявський, О. Сухов, 
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В. Садовський, В. Геринович. 

Другий етап характеризувався природнім розвитком на його початку 

хорологічної, антропогеографічної, галузево-статистичної та районної концепцій, 

які були репрезентовані в дослідженнях С. Рудницького, К. Воблого, 

А. Синявського, В. Гериновича, К. Дубняка, О. Сухова, В. Садовського, 

В. Кубійовича. Згодом було штучно перенесено в суспільну географію радянську 

районно-комплексну теорію, яку розвивали українські вчені М. Паламарчук, 

Д. Богорад, І. Мукомель, М. Шраг, О. Ващенко, Л. Корецький, М. Пістун, 

М. Ігнатенко, Ф. Заставний, О. Шаблій, О. Топчієв, А. Голіков, Я. Жупанський, 

І. Твердохлєбов та ін. Результатами досліджень цього етапу стали: теоретико-

методологічне і практичне вивчення виробничо-територіальних комплексів, 

розробка теорії господарського комплексоутворення, розробка теорії територіальної 

організації виробництва, комплексоутворення й суспільно-територіальних систем; 

вивчення проблем природокористування, територіальної структури природно-

ресурсного потенціалу, розселення населення тощо. 

Третій етап представлено дослідженнями у найбільших науково-освітніх 

школах (Київ, Львів, Харків, Одеса, Чернівці, Сімферополь), у яких працюють 

Л. Руденко, М. Пістун, Я. Олійник, О. Шаблій, Ф. Заставний, А. Голіков, Л. Нємець, 

К. Нємець, О. Топчієв, Я. Жупанський, В. Руденко, О. Заставецька та ін. Зусилля 

сучасних наукових шкіл спрямовані на розвиток традиційної економіко-

географічної проблематики (географія природних ресурсів, географія господарства, 

географія населення та розселення, економіко-географічна картографія), а також 

розвиток нових напрямів науки: соціальної географії (географія сфери послуг, 

рекреаційна географія, медична географія, географія релігій та культури, географія 

якості та способу життя), політичної географії та геополітики, електоральної 

географії, етнополітичної географії, проблем сталого розвитку, геоінформаційних 

систем та технологій історичної географії та історії географії в Україні. 

Основні положення другого розділу роботи відображені у працях автора [296; 

545; 551; 552; 557; 570; 573; 576; 579; 583; 584; 585]. 
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РОЗДІЛ 3. ТИПОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИИСТИКА НАУКОВИХ ШКІЛ 

СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Розвиток та здобутки шкіл-напрямів  

 

Напрями розвитку суспільної географії в Україні майже не досліджені. Це 

питання порушено, наприклад, в окремих розвідках М. Пістуна [350], який 

виокремив три напрями розвитку суспільно-географічної думки в Україні в першій 

пол. ХХ ст. (галузево-статистичний, антропогеографічний та районний), а також 

детально проаналізував нові напрями розвитку науки, що оформилися в кін. ХХ – на 

поч. ХХІ ст. (соціально-географічний, регіонального сталого і збалансованого 

розвитку, геоінформаційний, історико-суспільно-географічний та митно-

логістичний). О. Шаблій [276] обґрунтував чотири напрями розвитку новітньої 

суспільної географії: антропогеографія та географія етнічних земель; економічна 

географія, геоекономіка та регіональна статистика; соціально-економічна географія; 

політична географія та геополітика). Окремі аспекти формування напрямів розвитку 

суспільної географії в Україні в другій пол. ХХ ст. розглянуто у працях О. Федюка. 

Водночас пізнання процесу формування суспільної географії в Україні має вже 

певний досвід щодо вивчення розвитку окремих складників системи суспільно-

географічних дисциплін; учені, які спеціалізуються в певних галузях науки, 

звертали увагу, переважно у процесі написання дисертацій, на історію їх 

формування – географія природокористування (І. Горленко, Я. Олійник, В. Руденко, 

С. Лісовський, І. Яковенко), географія галузей господарства (Г. Балабанов, 

М. Фащевський, П. Масляк, В. Нагірна, О. Заставецька, І. Смирнов, Г. Підгрушний, 

П. Сухий), географія населення та розселення (А. Доценко, В. Джаман, В. Круль, 

Л. Заставецька, В. Яворська), етногеографія (М. Дністняський, Р. Лозинський), 

соціальна географія (Л. Шевчук, С. Сонько, Л. Нємець, К. Нємець, І. Ровенчак, 

І. Гукалова, М. Барановський, Ю. Кисельов), політична географія та геополітика 

(М. Дністрянський, П. Шуканов), планування та прогнозування регіонального 
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розвитку (Л. Руденко, В. Нудельман, О. Топчієв, К. Мезенцев, Д. Мальчикова, 

Є. Маруняк), географія інфраструктури, рекреації та туризму (М. Крачило, 

О. Любіцева, О. Бейдик, М. Мальська, О. Колотуха), суспільно-географічне 

країнознавство (Б. Яценко, В. Смаль), суспільно-географічна картографія 

(Л. Руденко, Я. Жупанський, Р. Сосса, Л. Даценко). 

При розробці типології наукових шкіл ми обґрунтували підходи до 

виокремлення шкіл-напрямів у суспільній географії України. Детально 

проаналізувавши умови та особливості розвитку наукових шкіл, а також комплексно 

вивчивши етапи їх формування, вважаємо доцільним виділяти такі школи-напрями 

досліджень у галузі суспільної географії кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (1873–1921 рр.): 

школи географії людини та галузевої статистики; суспільної географії, періоду 

1922–1990 рр. – школа економічної (районної, районно-комплексної) географії  та 

кін. ХХ – поч. ХХІ ст. (1991–2016 рр.) – сучасна школа суспільної географії. 

Наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. склалися відносно сприятливі умови для 

формування в Україні суспільно-географічної школи. Цей процес становлення 

відбувався паралельно (хронологічно одночасно) на українських землях, що на той 

час перебували у складі різних імперій. Учені, які працювали на території 

Наддніпрянщини, формували свої погляди на сутність тодішньої економічної 

географії в руслі російської статистики та економіки, що спричинило до 

утвердження школи галузевої статистики. Науковці ж Галичини схилялися до основ 

європейської науки, чим започаткували як школу-напрям географію людини. На 

думку М. Пістуна, науковими основами галузево-статистичного напряму були 

описова статистика, комерційна географія, галузеві економіки та політекономія. 

Особливістю ж української описової статистики було її поєднання з географією. Зі 

свого боку школа географії людини сформувалася під впливом ідей німецької і 

французької географічних шкіл, а також власних соціально-географічних, 

етногеографічних та країнознавчих досліджень [343; с. 68–74].  

Досягненням суспільної географії України на поч. ХХ ст., а особливо після 

Першої світової війни, стали комплексні українознавчі дослідження, що 

розроблялися на методологічних засадах антропогеографії Ф. Ратцеля. Комплексні 
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географічні дослідження в Західній Європі (К. Ріттер, Е. Реклю, Ф. Ратцель) 

будувалися на синтезі природничо-наукового і соціологічного знання: досягнення 

географії, антропології, етнографії, соціології, історії, що сприяло формуванню 

якісно нового напряму в науці – географії людини. Взявши географічний чинник за 

основу дослідження, вони спиралися на позитивістську теорію в суспільних науках і 

при цьому використовували методи природних наук. Основною метою досліджень 

географії людини було вивчення явищ культури у зв’язку з географічними умовами. 

Вона розглядалася не як окрема дисципліна, а як відділ географії, що вивчає прояви 

життя людства в їх відношенні до Землі. Завданням антропогеографічного 

дослідження було розв’язання проблем впливу умов природного середовища на 

розселення людини; впливу цих умов на форми господарської діяльності людей; 

географії населених пунктів та міграцій населення, а також зміни природного 

середовища під впливом господарської діяльності людини. 

Антропогеографія, яка розглядала своєрідність суспільних явищ і географії 

людини в єдності з властивостями природного середовища, і особливо спеціальна 

географія (антропогеографічне країно- та краєзнавство), стала новою парадигмою 

організації та інтерпретації суспільно-географічного знання [328]. Представником 

російської школи антропогеографії в Україні був О. Івановський (1866–1934), у 

1913 р. захистив дисертацію «Населення Землі: антропологічна класифікація».  

Школа географії людини в Україні почала формуватися наприкінці ХІХ – поч. 

ХХ ст. Її основоположником був С. Рудницький. До наукової школи географії 

людини відносимо також Г. Величка, В. Гериновича, М. Дольницького, 

В. Кубійовича, В. Огоновського та О. Степанів. Заклавши наукові основи географії 

України, ще на поч. ХХ ст. С. Рудницький обґрунтував антропогеографію як 

землезнавчу науку, визначив її теоретичні основи за започаткував системні 

антропогеографічні дослідження України. У межах географії людини спостерігалася 

швидка внутрішня диференціація суспільно-географічного знання: зародилися нові 

галузі науки – теорія та методологія географії (С. Рудницький, В. Геринович, 

М. Дольницький), географічна регіоналістика та краєзнавство (С. Рудницький, 

В. Огоновський, В. Кубійович, О. Степанів), політична географія та геополітика 
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(С. Рудницький), географія розселення, демогеографія та етногеографія (Г. Величко, 

С. Рудницький, В. Кубійович, О. Степанів), географія сільського господарства 

(В. Кубійович), географічна картографія (Г. Величко, С. Рудницький, В. Кубійович). 

Таблиця 3.1.1 

Школа географії людини в розвитку суспільної географії України  

кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 
Учений Напрями науково-дослідної діяльності Учні чи 

послідовники  

Г. Величко Етногеографія та етнокартографія; географія сільського 

господарства; геоурбаністика; географія України  

 

С. Рудницький  Теорія та методологія географії; географія України 

(природнича, етногеографія, демогеографія, 

антропогеографія, політична географія та геополітика); 

географічна картографія; географічна регіоналістика; 

історія географії 

В. Баб’як 

В. Геринович 

М. Дольницький 

В. Огоновський 

О. Степанів 

В. Геринович Теорія та методологія географії; географія України 

(природнича, антропогеографія, етногеографія, 

економічна географія); географічне краєзнавство 

 

В. Баб’як Антропогеографія та економічна географія України  

М. Дольницький Теорія та методологія географії; географія України 

(природнича, етногеографія, розселення населення); 

історія географії 

 

В. Кубійович Географія України (антропогеографія, демогеографія, 

етногеографія, геоурбаністика); географічна картографія  

 

О. Степанів  Географія України (історична, геоурбаністика, 

економічна географія); географічна регіоналістика 

 

В. Огоновський  Географія України (історична, демогеографія, географія 

трудових ресурсів, економічна географія); географічне 

краєзнавство 

Ф. Заставний 

 

Школа географії людини сьогодні найбільше досліджується львівськими 

вченими під керівництвом О. Шаблія. У 2001 р. О. Вісьтак захистила дисертацію 

«Суспільно-географічні дослідження українських вчених Галичини у міжвоєнний 

період (1919–1939 рр.)». Життєвий шлях та науковий доробок С. Рудницького, 

Г. Величка та В. Гериновича розглянемо аналізуючи наукову школу УНДІГК, 

оскільки ці вчені тут працювали на керівних посадах, це було останнє місце роботи 

для С. Рудницького та Г. Величка, а В. Геринович після звільнення з УНДІГК 

відійшов від наукової роботи в галузі суспільної географії.   

Вагомим є також доробок школи географії людини, що була представлена у 

1920–40-х рр. молодими вченими – М. Дольницьким, В. Кубійовичем, 
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В. Огоновським та О. Степанів, які продовжували розвивати наукові ідеї та 

реалізували прикладні дослідження в галузі антропогеографії України. Після 

від’їзду в УРСР С. Рудницького саме вони репрезентували суспільно-географічну на 

західноукраїнських землях, а В. Кубійович, який, до речі, не був безпосереднім 

учнем С. Рудницького, став лідером школи суспільної  географії. 

До наукового доробку М. Дольницького (1892–1968) належать праці «Дещо про 

новітні погляди на єство географії» (1919 р.), «Дещо про критичне застосування 

теорії географічного циклу» (1928 р.), «Український вчений-географ, професор, 

доктор Степан Рудницький» (1962 р.). У 2005 р. у серії «Постаті вітчизняного 

землезнання» за редакцією О. Шаблія вийшла праця, присвячена М. Дольницькому. 

В. Кубійович (1900–1985) ще на початку своїх університетських студій вирішив 

спеціалізуватися на географії людини, зокрема географії осель [210, с. 15]. На 

підставі праці із проблем антропогеографії Горган у 1923 р. здобув ступінь доктора 

географії. Після від’їзду до Радянської України С. Рудницького і його знищення 

більшовиками, В. Кубійович відчув необхідність продовжувати його роботу, «бути 

не лише українським географом, а й географом України» [210, с. 30–31]. Науковець  

обрав своїм основним завданням представити всебічну картину географії людини в 

Україні, зокрема репрезентувати національні відносини. Із цією метою він 

підготував публікації «Територія і людність західноукраїнських земель» (1935 р.), 

«Людність Полісся» (1935 р.), «Національні відносини в Галичині» (1936 р.), 

«Людність Західної Волині» (1936 р.) та ін. Завершенням його робіт над проблемами 

географії України стали узагальнювальні фундаментальні праці, видані у 

співавторстві з іншими вченими, але за редакцією В. Кубійовича: «Атлас України і 

суміжних земель» (1937 р.) й «Географія України та суміжних земель» (1938 р.). Із 

1948 р. основні зусилля В. Кубійовича були спрямовані на підготовку 

фундаментальної «Енциклопедії Українознавства». Усього за період 1949–1986 рр. 

було видано три томи загальної «Енциклопедії Українознавства» та десять томів 

словникової, по два томи загальної та словникової частини англомовної версії. Крім 

написання низки статей для «Енциклопедії Українознавства», В. Кубійович готував 

праці з проблем демо- та етногеографії України. Дослідженню життєвого шляху та 
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наукового доробку В. Кубійовича присвячено праці О. Шаблія [522; 363; 538]. 

Зважаючи на те, що основним об’єктом наукових досліджень В. Кубійовича 

була географія України в етнічних межах суцільної етногеографічної території, 

О. Шаблій називає його послідовником С. Рудницького [415]. Після розстрілу 

С. Рудницького В. Кубійович став загальновизнаним у Європі лідером школи 

географів України, він у своїх дослідженнях з географічного українознавства 

обґрунтовував її не лише як географічну, але і як національно-державну категорію, 

що мало особливе значення в роки окупації українського етнічного простору. У 

науковому доробку В. Кубійовича О. Шаблій визначає такі напрями, як географічне 

українознавство (праці з фізичної географії, антропогеографії, географії населення) 

та демогеографія, економічна географія, географічне країнознавство та картографія, 

енциклопедична діяльність (організація та редагування фундаментальної 

«Енциклопедії Українознавства»), організація української освіти та науки 

(відновлення роботи НТШ і керування його роботою в Європейському просторі, 

участь у відродженні УВУ в Мюнхені).                                      

В. Огоновський (1896–1970) під керівництвом С. Рудницького підготував та 

захистив у 1926 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора географії 

«Розвиток заселення Східноєвропейського степу». Працюючи в Інституті економіки 

АН УРСР, В. Огоновський був змушений пройти процедуру підтвердження свого 

наукового ступеня. За поданням вченої ради Інституту ВАК СРСР затвердила йому 

науковий ступінь кандидата економічних наук без захисту дисертації [167, арк. 6–7].  

О. Шаблій назвав основні наукові інтереси В. Огоновського в галузі суспільної 

географії: комплексні географічні дослідження регіонів, крає- і країнознавство, 

регіональна економічна географія, демогеографія, геоурбаністика, історія розвитку 

економічної географії, туризмознавство [118]. 

О. Степанів (1892–1963) у 1921 р. захистила дисертацію на тему «Структура та 

розвиток суспільства Давньої Русі до середини ХІІІ століття», присвячену питанням 

історичної географії України [540]. У 1930-х рр. О. Степанів написала свої наукові 

праці з антропогеографії України (як навчальний посібник для учнів, 1938 р.), 

географічного краєзнавства та регіоналістики (описи Галичини та Криму). У 1943 р. 
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О. Степанів видрукувала працю «Сучасний Львів», а після війни написала низку 

наукових праць з економічної географії м. Львова, якими, продовжуючи погляди і 

підходи В. Кубійовича, заклала основи української геоурбаністики. Працювала 

також над питаннями природно-ресурсної бази розвитку промисловості в західних 

областях УРСР. Вивченню життєвого шляху та наукового доробку О. Степанів 

присвячено праці О. Шаблія, О. Вісьтак, І. Ровенчака та П. Штойка. 

На поч. ХХ ст. широкого розповсюдження набув термін «економічна 

географія», хоч вона була ще недостатньо диференційована від статистики, а самі ці 

науки часто розумілися як складники економіки. Характерною рисою економіко-

географічних робіт, виконаних вченими України було їхнє галузево-статистичне 

спрямування. Ще в ході реформування суспільно-політичного та соціально-

економічного життя активного розвитку набула земська статистика, що закладала 

основи системного статистичного вивчення українських земель та акумулювала 

значний статистичний матеріал про населення та господарську діяльність. Іншим 

методологічним джерелом формування економічної географії була комерційна 

географія, що формувалася в кін. ХІХ – поч. ХХ ст. як географія торгівлі. Саме ці 

статистичні дослідження та їхні конкретні результати, а також розвиток комерційної 

географії були методологічною основою для формування демографії та економічної 

географії. Економіко-географічні дослідження були присвячені аналізу розвитку та 

розміщення окремих галузей господарства, що безпосередньо відображало 

практичну потребу в їх управлінні. Водночас галузево-статистичні дослідження 

часто носили регіональний характер. Прикладами можуть слугувати регіональні 

галузево-статистичні описи губерній, які з’явилися на поч. ХХ ст., зокрема 

Херсонської, Полтавської, Чернігівської та Катеринославської. Регіональними за 

своїми територіальними межами були й перші праці основоположника школи 

галузевої статистики у економічній географії в Україні К. Воблого. Галузево-

статистичний підхід вимагав також застосування порівняльно-історичного методу та 

вивчення економічних відносин, що виникали у процесі господарської діяльності. 

Показово, що у період 1930-х й інерційно 1940-х рр., коли в СРСР школу галузевої 

статистики було оголошено «буржуазно-націоналістичною», тематика наукових 
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праць К. Воблого та представників його наукової школи носила саме історико-

галузевий характер, стосувалася історичних особливостей розвитку галузей 

господарства. Зважаючи на об’єктивні умови спеціалізації господарства України, 

найбільшого розвитку отримали галузево-статистичні дослідження сільського 

господарства, зокрема вирощування цукрового буряку та виробництва цукру.    

Отже, галузево-статистична парадигма економічної географії активно 

розвивалася в Україні, було організовано дослідні роботи з обґрунтування 

розміщення різних галузей господарства. З огляду на принципи галузево-

статистичного підходу, почала розвиватися географія світового господарства, 

готувалися фундаментальні статистичні довідники з економічної географії України 

та її окремих регіонів. 

Представниками школи економічної географії в її галузево-статистичному 

напряму були К. Воблий, В. Кістяківський, О. Сухов, С. Остапенко, І. Фещенко-

Чопівський, Г. Кривченко. Основними напрямами досліджень представників 

галузево-статистичної школи було визначення наукових засад економічної географії 

як науки, вивчення розміщення продуктивних сил, економіко-географічне 

українознавство, географія промисловості та сільського господарства, географія 

природно-ресурсного потенціалу, а також географія торгівлі й комерційна географія.  

Таблиця 3.1.2 

Школа-напрям галузевої статистики в розвитку суспільної географії в Україні 

кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 
Учений Напрями науково-дослідної діяльності Учні чи 

послідовники  

К. Воблий Економічна географія України, статистика, географія 

промисловості, географія сільського господарства, 

географічна регіоналістика 

Л. Корецький  

Г. Кривченко 

С. Остапенко  

К. Пяртлі 

І. Рибачок 

В. Юденич та ін. 

В. Кістяківський  Комерційна географія України, географія торгівлі  

О. Сухов Економічна географія України, географія промисловості, 

економічна географія зарубіжних країн 

І. Ландо 

І. Мукомель 

О. Смирнов 

С. Остапенко Економічна географія України, статистика, етногеографія  

І. Фещенко-

Чопівський 

Економічна географія України, географія промисловості  

Г. Кривченко Географія сільського господарства, статистика, П. Гудзенко  
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демогеографія В. Симоненко 

М. Хилюк 

К. Воблий (1876–1947 рр.) – відомий український географ та економіст, 

фундатор економічної географії в Україні. Дослідженню життєвого шляху та 

наукового доробку К. Воблого присвячено праці Д. Вірника та І. Кугукала [373], 

Г. Станкевич та З. Шевченко [414], К. Пяртлі [368], М. Пістуна [345], а також праці 

Л. Корецького, В. Юрківського, С. Іщука, Я. Олійника, Д. Стеченка, О. Хомри, 

П. Масляка [235] та ін. учених. У 2001 р. В. Матвієнко захистив дисертацію, що 

являє собою аналіз наукового доробку К. Воблого. Архіви НАН України містять 

сьогодні значні масиви фондів, присвячених К. Воблому. Вони потребують 

ґрунтовного опрацювання та системного аналізу.  

У 1906 р. К. Воблий видав працю «Розвиток фабрично-заводської 

промисловості в 10 губерніях Царства Польського з 1876 по 1906 рр.», а згодом 

«Нариси з історії Польської фабричної промисловості за 1764–1830 рр.», за яку 

Київський університет присудив йому ступінь магістра. У 1909 р. він підготував 

дисертацію «Третій професійно-промисловий перепис у Німеччині (досвід 

аналітико-методологічного дослідження)». Після захисту її в Київському 

університеті К. Воблий здобув у 1911 р. ступінь доктора політичної економії та 

статистики. Опублікував низку наукових праць, більшість із яких була присвячена 

просторовим аспектам економічних і соціальних процесів, які стали підґрунтям для 

формування школи-напряму галузевої статистики в економічній географії України.  

Основні зусилля вченого упродовж 1920-х рр. були спрямовані на економіко-

географічне вивчення галузей господарства України, які він розглядав у 

історичному, територіальному та міжгалузевому аспектах [168, арк. 2–6]. Працював 

над фундаментальною багатотомною монографією «Нариси з історії розвитку 

українсько-російської цукробурякової промисловості», перші томи якої вийшли 

друком у 1928–1931 рр., а останні вже були заборонені радянською цензурою.  

З поч. 1930-х рр. під впливом репресивного апарату радянської держави 

К. Воблий змушений був переглянути свої погляди на методологічні засади 

економіко-географічної науки та прийняти ідеї районної школи. Вихід публікацій 

ученого майже припинився, лише в окремих невеликих роботах досліджувалися 
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проблема Великого Дніпра, розвиток і розміщення господарства України, 

мінерально-сировинні ресурси Полісся, економічна географія міст України тощо. 

Детально розглянувши науковий доробок К. Воблого В. Матвієнко [239, с. 10–

14] визначив основні напрями його наукової діяльності: дослідження проблем 

розвитку і розміщення продуктивних сил у районі Великого Дніпра, розробка 

теоретико-методичних основ розвитку промисловості, особливостей формування 

АПК, регіональна та інша проблематика.  

О. Сухов (1881–1944 рр.) у 1921 р. видав підручник з «Економічної географії 

України», а в 1930 р. – підручник «Економічна географія СРСР та УРСР», одним із 

перших розпочав підготовку наукових кадрів у галузі економічної географії. 

Наукові інтереси О. Сухова та його учнів стосувалися економічної географії 

Туреччини та країн Близького Сходу [329, с. 315–325]. 

С. Остапенко (1881–1937 рр.) на початку 1920-х рр. видав низку наукових 

праць, передовсім підручників із навчальних дисциплін: «Економічна географія 

України» (1919 р.),  «Політична економія» (1920 р.), «Курс статистики і демографії» 

(1920 р.), «Важливі властивості українського народу в порівнянні з іншими 

народами» (1920 р.), «Капіталізм на Україні» (1924 р.), «Енергетика громадського 

господарювання за 1913 та 1923 роки» (1925 р.) [5]. 

І. Фещенко-Чопівський (1884–1952 рр.) провів економіко-географічне 

дослідження природних ресурсів України та оцінив їх господарське використання. У 

1917 р. він опублікував фундаментальну працю «Економічні нариси: природні 

багатства та велика промисловість України», а доопрацювавши її, у 1919 р. видав 

двотомник «Природні багатства України». Перший том було присвячено аналізу 

мінерально-сировинних ресурсів України та її промисловості, а другий – сільському 

господарстві та переробній промисловості. У 1922 р. вийшли його праці: підручник 

«Економічна географія України», монографія «Цукрова промисловість України», 

стаття «Проблема палива і транспорту в Україні». В географічну науку України 

постать І. Фещенка-Чопівського повернув М. Костриця [197, 198]. 

Г. Кривченко (1883–1960 рр.) активно працював у галузі економічної географії 

упродовж 1920–50-х рр. (Демографічний інститут УАН, Київський інститут 
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народного господарства, НДІ географії, Київський університет). У 1952 р. 

Г. Кривченко змушений був підтвердити свій науковий ступінь, отриманий ще в 

дореволюційні часи, а тому захистив дисертацію «Географія сільського 

господарства Центрального Полісся і його головні проблеми (досвід аналізу його 

слабких місць і шляхів їх подолання)» [73]. 

Отже, у рамках шкіл географії людини та галузевої статистики не лише 

зародилася вузівська суспільна географія, а й спостерігається становлення її в межах 

таких напрямів науки, як географія галузей господарства, географія населення, 

українознавство та краєзнавство, політична географія та геополітика. У працях 

учених, що працювали під владою різних імперій, спостерігалася позитивна 

тенденція україноцентризму в суспільно-географічних дослідженнях, а це свідчить 

про формування національної школи суспільної географії.  

Після відомих подій 1934 р. найбільше постраждала суспільна географія 

України, адже якщо у Росії районною школою велася боротьба лише з галузево-

статистичною школою В. Дена, то в Україні – з усіма напрямами, зокрема й 

районним, оскільки й він ще не базувався на марксистсько-ленінській ідеології.  

Особливості розвитку школи економічної географії (районної, районно-

комплексної) в суспільній географії України буде розглянуто окремо, оскільки вона 

вирізняється найбільш тривалим у часі розвитком, позначилася низкою здобутків, у 

її межах розвинулися потужні науково-освітні та школи-колективи, зрештою, вона 

стала основою для формування сучасної суспільно-географічної школи. Варто 

наголосити на тому, що дискусії щодо теоретичних засад науки у межах районної 

школи продовжувалися ще й у післявоєнні десятиліття. У 1950–60-х рр. радянські 

географи активно дискутували стосовно визначення місця економічної географії в 

системі наук, можливості інтеграції природничого та суспільного складників науки 

в межах єдиної географії.  

У 1970–80-ті рр. велися дискусії навколо проблем теоретичної географії та 

метагеографії. На цей самий час припали соціологізація, екологізація та політизація 

економічної географії, що сприяло посиленню її диференціації. У коло інтересів 

економіко-географів поступово потрапили майже всі сфери життєдіяльності 
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суспільства, зокрема соціальна, політична, духовна та їхні інтегральні явища, в тому 

числі глобальні проблеми людства [214]. Ще в 1983 р. Е. Алаєв [3] визначив два 

основні напрями досліджень у географії – економічний та соціальний, вважаючи 

найбільш перспективним шляхом розвитку науки вивчення закономірностей і 

особливостей територіальної організації суспільства. У 1984 р. вийшла друком 

стаття В. Гохмана «Суспільна географія, її сутність, структура» [66]. З огляду на 

розуміння територіальних систем (геосистем) як об’єкта вивчення географічних 

наук, він здійснив структурний аналіз системи географічних наук, виокремивши 

комплексну географію, теоретичну географію, фізичну і суспільну географію.  

Унаслідок процесів диференціації еволюціонувала не тільки назва, а й 

теоретичне наповнення предмету науки: з 1990-х рр. – як науки, що вивчає процеси і 

явища територіальної організації суспільства, а в 2000-ні рр. – як науки, що 

досліджує геопросторову самоорганізацію суспільства.  

Нові умови розвитку України та її суспільства з поч. 1990-х рр. зумовили 

закономірне наростання інтересу до вивчення соціальних, політичних, 

демографічних, культурних, екологічних явищ та процесів із суспільно-

географічного погляду. Соціально-економічна географія трансформувалася в більш 

складну суспільну географію, як науку про територіальну організацію суспільства, 

що вивчає процеси, умови, фактори та наслідки її формування. Суспільна географія 

в Україні почала активно використовувати системну методологію, яка 

вможливлювала розгляд комплексної проблеми взаємодії суспільства і природи.  

В Україні сучасна суспільно-географічна школа постала упродовж 1990-х рр. У 

перших наукових працях М. Пістун і І. Горленко обґрунтовували використання саме 

такої назви науки, вона характеризувалася як синтетична наука, а не просто 

формальне об’єднання економічної та соціальної географії, що вивчає складні 

територіальні проблеми розвитку суспільства в єдності соціальних, економічних та 

екологічних аспектів [64]. Зважаючи на традиційні об’єкти дослідження уже на 

середину 1990-х рр. було виокремлено два основні напрями досліджень: 1) вивчення 

населення і галузей господарства з огляду на всі складнощі їхніх внутрішніх та 

зовнішніх процесів, зв’язків і відношень та 2) дослідження взаємодії населення й 
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виробництва з урахуванням суспільно-природної взаємодії. Обидва напрями 

набували швидких темпів та демонстрували досить вагомі результати, зокрема: 

ширше та глибше вивчалися внутрішні і зовнішні зв’язки із включенням соціальних 

аспектів традиційних об’єктів: економічних районів, промислових комплексів, АПК; 

досліджувався стійкий соціально-економічний і екологічно-збалансований розвиток 

територій  (розроблено концептуальні основи стійкого розвитку, якості життя 

населення, інтегрального потенціалу території) [387].  

М. Пістун та Я. Олійник визначили розвиток нових напрямів суспільної 

географії в Україні кін. ХХ – поч. ХХІ ст., виокремивши соціально-географічний 

(демогеографія, географія сфери обслуговування, рекреаційна географія, медична 

географія, політична географія та геополітика, географія культури), регіонально-

політичний та сталого розвитку, ринково-географічний, геоінформаційний, 

історико-географічний та митно-логістичний [344; 346; 351]. К. Мезенцев у статті 

«Проблеми та перспективи української суспільної географії ХХІ століття» [242, 

с. 23–30] визначив такі основні напрями: загальна суспільна географія, географія 

населення, економічна географія, соціальна географія, управління регіональним 

розвитком, географія зарубіжних країн та історія суспільної географії. Яскравим 

прикладом актуалізації досліджень стало перейменування в 1992 р. за ініціативи 

І. Горленко відділу економічної географії ІГ НАНУ на відділ суспільно-

географічних досліджень, що сприяло й розширенню тематики роботи відділу та 

мало інерційний вплив на розвиток інших науково-освітніх шкіл [24; с.15–20]. 

Щодо тематики та напрямів досліджень, школа суспільної географії в Україні 

упродовж остатніх 25 років продовжувала як традиційні, так і розвивала нові. 

Дослідження були спрямовані на розвиток теорій розміщення та територіальних 

систем, розв’язання проблем просторової еволюції й типології територіальних 

систем, закономірностей територіальної організації суспільства. Спостерігалася 

загальна тенденція гуманізації науки, що відобразилося в розширенні досліджень 

територіальних рекреаційних систем, вивченні взаємозв’язків між економічними, 

демографічними та екологічними  компонентами територіальних систем. 

Дослідження особливостей розвитку суспільної географії в Україні упродовж 
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останніх десятиліть свідчать, що в цей час були зроблені вагомі напрацювання в 

галузі теоретичної інтерпретації територіальної організації суспільства, але в них 

так і не було побудовано (а може, це і на краще) її єдиної теоретичної моделі 

(понятійно-категоріальний апарат – закони – концепції). Унаслідок цього 

спостерігаємо упровадження в науку низки концепцій і теорій, що забезпечують 

диференціацію досліджень, а водночас і реалізують можливості для природного 

поступу науки. Сучасна суспільна географія забезпечує теоретичне обґрунтування 

процесів регіонального розвитку та глобалізації, територіального планування та 

управління регіональним розвитком, прогнозування та програмування соціально-

економічного розвитку окремих територій чи населених пунктів тощо.  

Упродовж останніх десятиліть в Україні відбувся стрімкий розвиток суспільної 

географії, аналіз якого дає підстави виокремити такі її напрями: 

1) методологія, теорія і методика, зокрема обґрунтовано сутність суспільної 

географії, а її методологічні основи частково деідеологізовані; відбувається пошук 

нових парадигм; розроблено понятійно-термінологічну систему «суспільно-

територіальний комплекс» та сутність територіальної організації суспільства як 

стрижневого поняття науки; обґрунтовано геокомплексну концепцію та 

геокомплексний підхід до вивчення територіальних систем; виділено типи 

геоструктур, у тому числі транскордонні структури; розроблено засади тих 

напрямів, що не отримали розвитку в умовах радянської науки; упорядковано 

методичну систему та упроваджено сучасні методи математичного й 

картографічного моделювання, геоінформаційних систем; визначено місце науки в 

інформаційному суспільстві; видано підручники та навчальні посібники з основ 

суспільної географії (М. Паламарчук, Л. Руденко, І. Горленко, М. Пістун, О. Шаблій, 

О. Топчієв, А. Голіков, М. Багров, Я. Олійник, А. Степаненко, О. Паламарчук); 

2) географія природокористування, що побудована на засадах концепції сталого 

розвитку, розроблено нові підходи до оцінки ПРП та його динаміки, обґрунтовано 

функціонування територіальних природно-ресурсних систем; з’ясовано суспільно-

географічні засади сталого розвитку України та її регіонів; розроблено основи 

рекреаційного природокористування (Л. Руденко, І. Горленко, В. Руденко, 
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Я. Олійник, С. Лісовський, Л. Нємець, С. Сонько, К. Нємець, І. Яковенко); 

3) географія населення та розселення, насамперед теоретично обґрунтовано 

процес життєдіяльності людини, удосконалено теоретико-методичні засади 

вивчення регіонального розселення, його територіальної структури, процесів 

формування систем розселення; виявлено регіональні особливості організації 

населення, його динаміки, життєдіяльності людей; розглянуто теоретичні та 

прикладні аспекти географії трудових ресурсів, працересурсного потенціалу, 

урбанізації, міських поселень та сільського розселення, міграцій населення, 

етнічної, етнополітичної та етномовної структури населення України тощо. Напрям 

розвивався на тлі демографічної кризи, тому низку робіт було присвячено 

територіальному аналізу її прояву та демогеографічному розвитку регіонів, 

обґрунтуванню шляхів виходу з кризи та подолання демографічної депресивності; 

вивченню якості життя населення (Ю. Пітюренко, М. Фащевський, В. Оникієнко, 

О. Хомра, С. Писаренко, П. Коваленко, Ф. Заставний, А. Доценко, В. Джаман, 

М. Дністрянський, І. Гукалова, Р. Лозинський, Л. Заставецька, В. Яворська); 

4) географія галузей промисловості, зокрема вдосконалено наукові основи 

суспільно-географічного вивчення галузей виробництва; обґрунтовано концепцію 

його гнучкої територіальної організації; поглиблено дослідження промислових 

комплексів; з’ясовано структурні трансформаційні перетворення у промислових 

територіальних системах; обґрунтовано засади промислового агломерування; 

визначено роль промисловості як чинника регіонального розвитку; досліджено 

територіальну диференціацію інвестиційних процесів (О. Шаблій, П. Масляк, 

С. Іщук, Г. Підгрушний, В. Захарченко, О. Гладкий); 

5) географія сільського господарства, зосібна системно вивчено галузі 

сільського господарства в умовах перехідної економіки та формування ринкового 

господарства; виявлено закономірності й фактори формування територіальних АПК 

та особливості управління регіональними АПК; системно досліджено 

зернопродуктовий та тваринницько-промисловий комплекси України; обґрунтовано 

засади продовольчої безпеки України; з’ясовано проблеми зовнішньоекономічної 

діяльності України у сфері сільського господарства, територіальні особливості 
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формування рівнів розвитку нових господарських форм АПК; розглянуто 

агропродовольчий комплекс та територіальну організацію фермерського 

господарства (Р. Язиніна, Г. Балабанов, В. Нагірна, Р. Іванух, П. Сухий, М. Заячук); 

6) соціальна географія, передовсім узагальнено предметну сутність соціальної 

географії; теоретично обґрунтовано та практично досліджено нові напрями – 

географію сфери послуг, торгівлі, споживання, рекреаційну географію, географія 

туризму, культури, освіти, науки, релігій, медичну географію; розроблено 

суспільно-географічні засади регіональної соціальної політики; досліджено із 

соціально-географічного погляду проблеми репресивності (О. Шаблій, Я. Олійник, 

А. Степаненко, Ф. Заставний, О. Любіцева, П. Масляк, Л. Нємець, К. Нємець, 

О. Бейдик, Л. Шевчук, І. Гукалова, М. Мальська, І. Ровенчак, М. Барановський); 

7) політична географія, насамперед сформульовано засади перевидано праці 

основоположників української політичної географії та геополітики; визначено місце 

України в глобальному цивілізаційному та політичному просторі; обґрунтовано 

геополітичні стратегії України (М. Мальський, М. Багров, М. Дністрянський, 

Б. Яценко, П. Масляк, С. Трохимчук, П. Шуканов); 

8) суспільно-географічне регіонознавство, зокрема вдосконалено обґрунтування 

теоретичних засад районування; упроваджено концепції суспільно-географічного 

районування; розроблено нові підходи та принципи районування, обґрунтовано нові 

інтегральні мережі районів та побудовано низку моделей галузевого районування 

території України; розроблено підходи до аналізу трансформацій соціально-

економічного розвитку регіонів; визначено сутність комплексного соціально-

економічного розвитку території районів різного рівня, досліджено центрально-

периферійні процеси (М. Паламарчук, В. Поповкін, Ф. Заставний, О. Шаблій, 

А. Голіков, М. Пістун, І. Дудник, О. Заставецька, І. Пилипенко); 

9) управління розвитком регіону та регіональна політика, зосібна розроблено 

суспільно-географічні засади регіональної політики, основи територіального 

планування та прогнозування регіонального розвитку; обґрунтовано нову модель 

адміністративно-територіального устрою (Л. Руденко, М. Пістун, В. Нудельман, 

Я. Олійник, О. Топчієв, Г. Балабанов, Д. Стеченко, К. Мезенцев, М. Дністрянський, 
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А. Доценко, Ю. Палеха, Д. Мальчикова, Є. Маруняк); 

10) суспільна географія зарубіжних країн та регіонів – проводяться дослідження 

структури господарства постіндустріальних країн, постіндустріальної трансформації 

країн Європейського Союзу (Б. Яценко, В. Смаль); 

11) суспільно-географічна картографія, зокрема обґрунтувано та упроваджено в 

суспільно-географічні дослідження геоінформаційні системи та технології; 

здійснено тематичне та атласне картографування суспільно-географічних об’єктів, 

процесів і явищ (Л. Руденко, О. Шаблій, Я. Жупанський, В. Шевченко, Л. Даценко); 

12) історична суспільна географія, передовсім проведено історико-

географічний аналіз взаємодії суспільства та природи в Україні у ХХ ст.; досліджено 

історію заселення західних областей України (Л. Руденко, Г. Балабанов, І. Горленко, 

В. Нагірна, С. Лісовський, Г. Підгрушний, І. Гукалова,  В. Круль); 

13) історія суспільної географії – визначено етапи та напрями розвитку 

суспільної географії в Україні; досліджено доробок видатних українських вчених 

(Я. Жупанський, О. Шаблій, М. Пістун, Я. Олійник, В. Руденко, О. Заставецька). 

Персональний склад наукової школи сучасної суспільної географії визначається 

науковим потенціалом учених, які працювали чи працюють з 1991 р. і до цього часу. 

З-поміж лідерів сучасної школи варто виокремити докторів наук, які в межах своїх 

персональних шкіл підготували докторів наук: Л. Руденко, М. Багров, Ф. Заставний, 

Я. Жупанський, М. Пістун, О. Шаблій, О. Топчієв, І. Горленко, С. Іщук, Я. Олійник, 

Б. Яценко, К. Нємець, О. Любіцева, В. Руденко а також докторів наук, які заснували 

потужні школи із кандидатів наук: Г. Балабанов, В. Нагірна, О. Заставецька та 

Л. Нємець. Найбільш потужна за кадровим потенціалом наукова школа як 

дослідницький колектив створена Я. Олійником, який є лідером школи суспільної 

географії в Україні.  

Таблиця 3.1.3 

Сучасна суспільно-географічна школа-напрям кін. ХХ – поч. ХХІ ст. 

Учений Зміст та результати наукових досліджень Учні та 

послідовники  

Л. Руденко Теорія та методологія географії та картографії; сталий 

розвиток України та її регіонів; управління 

регіональним розвитком; географія природокористува-

С. Лісовський 

І. Гукалова 

Ю. Палеха 
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ння, комплексне тематичне картографування; 

територіальна організація виробництва; історія географії 

І. Яковенко 

В. Захарченко 

Є. Маруняк 

М. Багров Теорія та методологія географії; економічна географія 

України, політична географія та геополітика, 

електоральна та рекреаційна географія 

І. Воронін 

Я. Олійник Теорія та методологія географії; методика суспільно-

географічних досліджень; географія 

природокористування; соціальна географія; регіональна 

політика; географія України (економічна, соціальна, 

політична); історія географії 

Л. Нємець 

М. Дністрянський 

К. Мезенцев 

К. Нємець 

І. Швець 

М. Барановський 

А. Калько 

О. Афанасьєв 

С. Запотоцький 

В. Дармограй 

Ф. Заставний Теорія та методологія економічної географії; географія 

України;  економіко-географічне районування; розвиток 

депресивних регіонів; демогеографія; етногеографія 

Р. Лозинський 

Я. Жупанський Теорія суспільної географії, економіко-географічна 

картографія, історія географії в Україні, географічне 

краєзнавство та географічна регіоналістика  

В. Круль 

П. Сухий 

М. Пістун Теорія та методологія географії; економічна географія 

України (географія сільського господарства); 

регіональна політика України; методика суспільно-

географічних досліджень; історія суспільної географії 

О. Паламарчук 

П. Луцишин 

І. Дудник 

Н. Коцан 

О. Шаблій Теорія та методологія суспільної географії; історія 

географії; географічна картографія; методика 

географічних досліджень; географія України 

(економічна, соціальна, політична, географія населення); 

суспільно-географічна регіоналістика 

О. Заставецька 

І. Ровенчак 

Ю. Кисельов 

Л. Заставецька 

О. Топчієв Теорія та методологія географії, математичні методи в 

географії; географія України (економічна, соціальна, 

політична, географія населення); методика географічних 

досліджень; геоекологія; районне планування та 

управління регіональним розвитком  

С. Сонько 

В. Яворська 

Д. Мальчикова 

І. Пилипенко 

І. Горленко Теорія та методологія географії; економічна географія 

України (географія природно-ресурсного потенціалу, 

географія промисловості)  

Г. Підгрушний 

В. Нудельман  Теорія та методологія районного планування; 

управління регіональним розвитком; регіональна 

політика 

 

А. Степаненко Теорія та методологія географії; соціальна географія; 

регіональна політика; географія України (економічна, 

соціальна) 

 

Г. Балабанов Теорія суспільної географії; географія сільського 

господарства; регіональна політика; географія 

природокористування, географія рекреації та  туризму 

 

П. Масляк Теорія суспільної географії; географія України 

(економічна); політична географія 

 

В. Нагірна Теорія суспільної географії; географія сільського  
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господарства; географія природокористування; 

регіональні аспекти господарської діяльності; 

регіональний розвиток України; історія географії 

С.Іщук Теорія та методологія суспільної географії; географія 

промислових комплексів; економіко-географічне 

районування; географічна регіоналістика 

О. Любіцева 

І. Смирнов 

В. Джаман 

О. Гладкий 

А. Голіков Теорія та методологія суспільної географії; регіональна 

політика; міжнародні економічні відносини 

 

Б. Яценко Економічна та соціальна географія зарубіжних країн, 

географічне країнознавство; політична географія; 

географія рекреації та туризму 

В. Смаль 

А. Доценко Теорія та методологія суспільної географії; географія 

населення та розселення; історія географії 

 

О. Любіцева Теорія суспільної географії; географія рекреації та 

туризму; географічне країнознавство 

О. Колотуха 

К. Нємець Теорія та методологія суспільної географії; соціальна 

географія; збалансований розвиток  

П. Шуканов 

В. Руденко Теорія та методологія суспільної географії; географія 

природокористування; історія географії 

М. Заячук 

 

Лідерами сучасної школи суспільної географії (які у межах своїх наукових 

підготували докторів наук) називаємо Л. Руденка, М. Багрова, Я. Олійника, 

І. Горленко, Я. Жупанського, Ф. Заставного, С. Іщука, М. Пістуна, О. Топчієва, 

О. Шаблія та Б. Яценка. Започаткували створення шкіл такого типу також 

О. Любіцева, К. Нємець та В. Руденко. 

Л. Руденко під керівництвом К. Саліщева захистив у 1970 р. кандидатську 

дисертацію «Складання карт населення та його обслуговування для цілей 

територіального планування», а в 1983 р. докторську дисертацію «Наукові основи 

створення карт для цілей територіального планування». В 1991 р. на базі ВГ АН 

УРСР було відкрито Інститут географії, Л. Руденко став його директором [99, с. 67–

68]. Л. Руденко – академік НАН України, здійснив вагомий внесок у розвиток теорії 

картографії, концепції сталого економічного, соціального й екологічного розвитку 

України, визначення та опрацювання проблем регіонального та раціонального 

природокористування, територіальної організації виробництва. Ключовою темою 

його робіт є обґрунтування стратегії сталого розвитку України, розробка засад 

картографії, комплексного й системного тематичного картографування. Л. Руденко 

був ініціатором та керівником проекту зі створення Національного атласу України. 
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М. Багров (1937–2015 рр.) в 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 

«Формування та розвиток міжрайонних транспортно-економічних зв’язків 

територіально-виробничого комплексу (на прикладі Південного економічного 

району)», а у 2001 р. – докторську дисертацію на тему «Регіональна геополітика (на 

прикладі Криму)». Сфера наукових інтересів ученого – розміщення продуктивних 

сил, транспортно-економічні зв’язки, геополітика, політична екологія, регіональна 

економіка, трансформація господарських комплексів в умовах переходу до 

ринкових відносин та рекреаційна географія. [96, с. 67–68; 314, с. 72–73]. 

Я. Олійник – академік НАПН України, декан географічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1982 р. захистив 

кандидатську дисертацію з теми «Тваринницько-промисловий комплекс у зоні 

впливу великого міста і удосконалення його територіальної організації». Докторську 

дисертацію «Еколого-економічні проблеми територіальної організації виробництва і 

природокористування» захистив у 1997 р. Я. Олійник – фахівець у галузі теорії 

суспільної географії, регіональної політики і природокористування. Він –  керівник 

наукової школи «Регіональні суспільно-географічні процеси», яка вивчає теорію 

географічної науки, географічні основи охорони довкілля, територіальну та 

комплексно-пропорційну організацію економіки [301, с. 120; 95, с. 72]. 

І. Горленко у 1969 р. захистила кандидатську дисертацію «Вплив мінеральних 

ресурсів на формування промислового комплексу економічного району (на прикладі 

Південно-Західного економічного району СРСР)». У 1982 р. І. Горленко захистила 

докторську дисертацію «Мінеральні ресурси і комплексоутворення в 

промисловості».  До кола наукових інтересів І. Горленко входять дослідження 

мінеральних ресурсів як чинника комплексоутворення, теорія територіальної 

організації промисловості, економіко-географічні основи дослідження регіональних 

промислових комплексів, раціональне природокористування тощо [304, с. 72–73]. 

Я. Жупанський (1934–2009 рр.) у 1964 р. захистив кандидатську дисертацію 

«Географія промисловості Івано-Франківської області УРСР», дослідивши 

економіко-географічні умови формування та розвитку промисловості Івано-

Франківської області, основні етапи формування та розвитку промисловості на 
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території області. Проаналізувавши розміщення промисловості та формування 

промислових вузлів і центрів, Я. Жупанський визначив перспективи розвитку 

промисловості Івано-Франківської області. У 1980 р. Я. Жупанський захистив 

докторську дисертацію «Дослідження виробничо-територіальних комплексів 

картографічним методом (проблеми, методика, застосування)» [139, с. 11–29; 86, 

с. 24–25; 87, с. 18–24; 326, с. 64]. Сфера наукових інтересів Я. Жупанського 

включала теорію суспільної географії, економіко-географічну картографію, історію 

географії, краєзнавчо-географічну й політико-географічну регіоналістику України. 

 Ф. Заставний (1929–2012 рр.) ступінь кандидата наук здобув у 1957 р., 

захистивши дисертацію на тему «Основні питання розвитку Львівсько-Волинського 

басейну», а доктора – у 1970 р., захистивши дисертацію «Економіко-географічні 

проблеми дослідження територіально-промислових комплексів (нариси теорії)». 

Основні дослідження Ф. Заставного присвячені проблемам територіально-

виробничих комплексів, розміщення продуктивних сил, економічного районування, 

розвитку депресивних регіонів, а також географічного українознавства, демо- та 

етногеографії. Ф. Заставний був автором першого підручника «Географія України» 

(1990, 1994) [107, с. 65; 325, с. 181–182]. 

С. Іщук у 1968 р. захистив дисертацію «Територіальна спеціалізація і виробничі 

зв’язки промисловості (на прикладі Львівської області)». У 1996 р. захистив 

докторську дисертацію «Територіально-виробничі комплекси і економічне 

районування (методологія, теорія)». С. Іщук є визнаним фахівцем у галузі 

територіально-виробничого комплексування, теорії й методології суспільної 

географії, регіоналістики, територіальної організації виробництва та промислових 

комплексів. У своїх дослідженнях вивчив умови й чинники формування та розвитку 

міжгалузевих промислових комплексів та напрями їх реструктуризації [98, с. 87].  

М. Пістун [103, с. 75; 114, с. 75; 353, с. 122; 365, с. 159–160] кандидатську 

дисертацію «Географія виробництва технічних культур Волинської і Рівненської 

областей УРСР» захистив у 1962 р. У ній М. Пістун показав доцільність і важливість 

економіко-географічних досліджень розвитку й розміщення виробництва окремих 

галузей землеробства та вдосконалив методику цих досліджень; комплексно 
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проаналізував виробництво технічних культур у Волинській і Рівненській областях з 

метою детального вивчення його стану, розміщення, рівня концентрації та 

визначення перспектив подальшого розвитку [74]. В 1975 р. захистив докторську 

дисертацію «Аграрно-територіальні комплекси (теорія і досвід економіко-

географічного дослідження)». Наукові інтереси М. Пістуна стосуються теоретико-

методологічних основ суспільної географії, проблем географії сільського 

господарства й агропромислового комплексоутворення, суспільно-географічних 

аспектів регіональної політики, методики суспільно-географічних досліджень, 

історії формування суспільної географії в Україні. Внесок М. Пістуна у суспільно-

географічну науку проаналізовано у праці Я. Олійника [283, с. 19–22]. 

О. Топчієв – завідувач кафедри економічної та соціальної географії Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова. Захистив у 1966 р. кандидатську 

дисертацію «Географічні основи земельного кадастру гірських районів (на прикладі 

Радянських Карпат)», яка стала першим на теренах колишнього СРСР дослідженням 

з проблеми кадастру земель. У 1979 р. він захистив докторську дисертацію на тему 

«Моделі просторової організації геосистем» [423]. У роботі О. Топчієв побудував 

комплексну теоретико-методологічну модель просторової організації геосистем, 

увів у науковий обіг і розробив понятійно-термінологічну систему «територіальна 

структура» та представив її типологію. Для виокремлення типів геосистем 

О. Топчієв систематизував інструментарій формалізації й моделювання, а також 

розробив можливості практичного використання моделей просторової організації 

різних типів, зокрема і систем різнотипових моделей для розв’язання конкретних 

географічних завдань. У коло наукових інтересів О. Топчієва входять теорія та 

методологія науки, математичні методи й моделі в географії, проблеми соціально-

економічного розвитку та раціональної організації населення й господарства 

приморських регіонів, геоекологія [100, с. 66]. 

О. Шаблій – завідувач кафедри економічної та соціальної географії Львівського 

національного університету імені Івана Франка. У 1966 р. захистив кандидатську 

дисертацію «Лісопромисловий комплекс Українських Карпат: тенденції розвитку і 

структура», а у 1978 р. докторську – «Міжгалузеві територіальні комплекси: 
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проблеми теорії і методики дослідження» [101, с. 69; 105, с. 65]. Наукові інтереси 

О. Шаблія репрезентовані широким спектром діяльності в галузі методологічних, 

теоретичних і прикладних проблем суспільної географії та картографії, історії 

географії, географічного українознавства і регіоналістики; комплексного атласного 

картографування та географо-математичного моделювання [44, с. 7–29].  

Б. Яценко у 1967 р. захистив дисертацію на тему «Північні райони Японії 

(економіко-географічна характеристика)» У 2001 р. Б. Яценко захистив докторську 

дисертацію на тему «Структура господарства Японії (економіко-географічне 

дослідження господарства постіндустріальної країни)» [604], у якій було досліджено 

закономірності розвитку компонентної, управлінської та територіальної структури 

господарства економічно розвиненої країни. На прикладі Японії проаналізував 

специфіку формування інтегральної структури господарства постіндустріальної 

країни, виявив провідну роль організаційно-управлінської структури у 

функціонуванні господарства, висвітлив специфіку діяльності основних 

міжгалузевих систем сучасного господарства Японії, описав особливості 

територіальної структури господарства та з’ясував закономірності просторово-

економічного каркасу території, здійснив типологію економічних районів і розробив 

схему економічного районування Японії [106, с. 69]. 

Отже, сучасні наукові школи суспільної географії є результатом непростого 

розвитку України у ХХ ст. Суспільна географія сформувалася як наука на початку 

минулого століття на межі економічної науки та країнознавства. Вони відповідали 

тогочасним замовленням суспільства на дослідження процесів і особливостей 

формування провідних галузей господарства й окремих територій. Така наукова 

біфункційність спричинила неоднозначне розуміння економічної географії в системі 

наук. Багато вчених вважали, що економічна географія є частиною економічних 

наук, а суспільна географія в рамках географічних наук була представлена лише 

антропогеографією і комерційною географією. Саме в період 1920–30-х рр., коли 

розгорнулася масштабна дискусія щодо теоретичних засад науки, оформилися її 

нові напрями, були започатковані нові наукові школи, пустила міцні коріння 

методологія радянської районної школи, яка фактично знищила суспільно-
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географічну науку в Україні. Поступове відродження школи економічної географії 

вже як районної (районно-комплексної) відбувалося в перші повоєнні десятиліття. 

На період 1960–80-х рр. припав активний розвиток школи радянської економічної 

географії, аналіз якого забезпечує розуміння сутності сучасних тенденцій і 

перспектив розвитку сучасної суспільної географії. Радянська економічна географія, 

що характеризувалася надмірною економізацією, ставила за мету вивчення 

особливостей розміщення (згодом територіальної організації) виробництва. 

Зростання ролі соціальних чинників у розвитку країни зумовило наростання 

інтересу до дослідження соціальних, демографічних, політичних, екологічних та 

культурних явищ і процесів. У цих умовах радянська економічна географія 

трансформувалася в більш складну (за своєю внутрішньою структурою) соціально-

економічну географію. Із проголошенням незалежності України та поглибленням 

досліджень процесів розвитку суспільства соціальна-економічна географія досить 

швидко еволюціонувала в суспільну географію, яка розпочала системне вивчення 

територіальної самоорганізації суспільства, процесів, умов, факторів і наслідків її 

формування та управління. Суспільна географія активніше використовувала 

системну методологію, яка дала змогу інтегрувати дослідження природних і 

суспільних процесів. Розвиток школи суспільної в Україні упродовж останніх років 

відбувається швидкими темпами. Так, окремі напрями науки, які ще в 1990-х рр. 

вважалися новими, уже сьогодні можуть розглядатися як традиційні. Водночас у 

середовищі суспільної географії в Україні починають розвиватися нові напрями: 

геософія, геоглобалістика, сакральна, перцепційна, ментальна, урбаністична, 

поведінкова, гендерна географія.   

Усе це дає підстави стверджувати, що за останні роки школа суспільної 

географії в Україні (у розумінні школи-напряму) еволюціонувала у школу 

парадигмального типу, а її основні галузі уже можуть розглядатися як окремі 

школи-напрями. Аналіз напрямів розвитку суспільно-географічної школи свідчить, 

що вона має потужний інтелектуальний потенціал, який здатний до генерації 

наукових ідей світового рівня. Проблеми та перспективи розвитку наукових шкіл 

суспільної географії в Україні розглянемо окремо. 
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3.2. Формування та внесок у суспільну географію науково-освітніх шкіл 

 

Формування наукових шкіл безпосередньо пов’язане зі становленням самої 

науки в різних наукових центрах (науково-освітні школи), з якими безпосередньо 

пов’язана діяльність наукових чи освітніх установ.  

Питання формування окремих науково-освітніх шкіл розглянуто у працях 

М. Пістуна, Я. Олійника (київська школа). М. Пістун обґрунтував функціонально-

територіальну структуру науково-педагогічної діяльності суспільних географів 

України та детально схарактеризував особливості функціонування Столичного 

макрорегіону [350]. Провідними осередками розвитку суспільно-географічної науки 

вчений вважає ІГ НАНУ та кафедри економічної і соціальної географії ВНЗ. На цій 

підставі він виокремив такі центри: сформовані – Київський, Львівський, 

Чернівецький, Одеський, Харківський, а також нові – Сімферопольський, 

Волинський, Тернопільський, Східноукраїнський, Сумський, Мелітопольський, 

Вінницький, Ніжинський, Криворізький, Херсонський. Видана у 2004 р. монографія 

О. Шаблія була першим комплексним дослідженням науково-освітньої школи, 

присвяченим становленню та розвитку львівської суспільно-географічної школи 

[531]. Еволюцію суспільно-географічної думки в Харківському регіоні досліджено у 

колективній  монографії харківських учених Л. Нємець, К. Нємця та Ю. Кандиби 

[272]. Найбільш повно проблема функціонування регіональних наукових центрів 

висвітлена в дослідженні Я. Олійника та Н. Краснопольської  [286], які визначили 

центри на основі кількості установ та фахівців вищої кваліфікації, що в них 

працюють: головний науковий центр географічної науки України (Київ); крупні 

регіональні центри (Львів, Сімферополь, Севастополь, Одеса, Харків, Чернівці); 

регіональні центри (Луцьк, Дніпро, Тернопіль, Рівне, Вінниця, Кропивницький, 

Керч, Суми); локальні спеціалізовані центри (Ніжин, Умань, Кривий Ріг, Луганськ, 

Мелітополь, Кам’янець-Подільський, Полтава, Івано-Франківськ, Херсон). 

З огляду на предмет нашого дослідження, ураховуючи хронологію становлення 

науково-освітніх шкіл, потужність їхнього кадрового потенціалу, а також внеску в 

розвиток науки, ми розглянемо розвиток найбільш потужних – Київську, Львівську, 
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Одеську, Чернівецьку, Харківську і Сімферопольську. Варто також виокремити 

наукові центри, у яких сьогодні вже сформовані чи започатковані наукові школи-

колективи докторів наук і відбувається процес становлення науково-освітньої 

школи (Тернопіль). Перспективним, на нашу думку, є започаткування науково-

освітніх шкіл у Луцьку, Ніжині, Умані, Полтаві, Херсоні та Рівному (Рис. 3.2.1).  

 

Рис. 3.2.1. Науково-освітні школи суспільної географії в Україні 

 

Водночас майже не дослідженими залишаються питання розвитку науки за 

межами України, що змушує окремо звернути увагу на формування закордонної 

школи, яка активно розвивалася в 1920–1940-х рр., передовсім у Чехословаччині, а у 

1920-х рр. ще й суттєво вплинула на розвиток суспільної географії в Україні.  

Київська школа суспільної географії є найбільш потужною за своїм кадровим 

потенціалом, організаційною структурою та кількістю реалізованих програм 

досліджень. Науково-освітня школа суспільної географії, що сформувалася у 

м. Києві, представлена організаціями, які діють нині або діяли в минулому. До них 

належать спеціалізовані академічні установи (ІГ НАНУ, РВПС, Інститут економіки 
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природокористування та сталого розвитку НАН України) та заклади вищої освіти 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний 

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київський міжнародний 

університет, Національний авіаційний університет). 

Особливості становлення та розвитку суспільно-географічної думки в різних 

освітніх установах м. Києва висвітлено в низці робіт, однак до цього часу не 

здійснено цілісного аналізу київської школи суспільної географії, яка 

репрезентована закладами вищої освіти та академічними установами. Провідне 

місце із поміж ВНЗ належить Київському національному університету імені Тараса 

Шевченка (Табл. 3.2.1).  

Таблиця 3.2.1 

Етапи наукової діяльності Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка в галузі суспільної географії 

 
Роки Наукові  напрямки та програми  

досліджень  

Виконавці 

1883–1932 Географія торгівлі та комерційна географія, 

географія сільського господарства, 

географія природних ресурсів, економічна 

географія України 

В. Антонович, К. Воблий, 

Л. Яснопольський, П. Фомін,  

Г. Кривченко, А. Синявський, 

В. Юденич 

1933–1956 Економічна географія України, географічна 

регіоналістика, географія сільського 

господарства 

К. Воблий, К. Пяртлі,  

І. Мукомель, Г. Кривченко, 

В. Поданчук, Ф. Мачихін,  

І. Рибачок 

1957–1975 Економічна географія України, географія 

сільського господарства, географія 

промисловості, географія населення та 

розселення, історія географії, економічна 

географія зарубіжних країн 

О. Діброва, І. Мукомель,  

І. Рибачок, Ф. Мачихін,  

М. Хилюк, А. Смородинцева, 

М. Пістун, Г. Станкевич,  

Є. Шипович, Ю. Пітюренко,  

В. Юрківський, С. Іщук, Б. Яценко 

1975–1998 Теорія та методологія економічної 

географії, географія сільського 

господарства, географія промисловості, 

економіко-географічна регіоналістика, 

географія населення, районне планування 

М. Пістун, Є. Шипович, 

Г. Станкевич, В. Юрківський, 

С. Мохначук, Б. Яценко, С. Іщук, 

Д. Стеченко, М. Міжега, 

П. Масляк, Я. Олійник 

1999 – до 

сьогодні 

Методологія та теорія суспільної географії, 

методика суспільно-географічних 

досліджень, історія суспільної географії, 

географія промисловості, географія 

сільського господарства, економічна 

географія України, економічна географія 

зарубіжних країн, рекреаційна географія та 

Я. Олійник, П. Масляк, С. Іщук,  

Б. Яценко, О. Любіцева,  

І. Смирнов, О. Бейдик,  

К. Мезенцев, О. Гладкий,  

С. Запотоцький, Ю. Хвесик,  

В. Дорошенко, Н. Мезенцева,  

В. Кіптенко, В. Шишацький, 
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географія туризму, геоурбаністика, 

географія культури, географія релігій, 

політична географія, електоральна 

географія, геологістика, прогнозування 

регіонального розвитку, географія науки, 

ментальна географія, гендерна географія 

Т. Шпарага, В. Матвієнко, 

І. Винниченко, В. Стафійчук,  

Н. Матвієнко, В. Пасько, 

О. Кононенко, А. Мельничук, 

Ю. Брайчевський, О. Трусій, 

О. Дронова, В. Глибовець,  

О. Малиновска, І. Хільчевська, 

С. Сировець, Т. Михайленко 

 

Витоки формування київської школи сягають кін. ХІХ ст., що пов’язано з 

діяльністю В. Антоновича. Саме в цей час географія викладалася для студентів 

історичного факультету Київського університету імені Св. Володимира. Уперше 

постать В. Антоновича як географа була репрезентована у статті А. Синявського 

[406]. Курс В. Антоновича, який він читав у 1883–1889 рр., спочатку мав характер 

історичної географії, але згодом став науковим курсом географії. Це був фактично 

перший науковий курс географії України. В. Антонович склав географічну 

характеристику України, її природи, населення та господарства. Особлива увага 

приділялася темі «Людність на Україні», а тема «Господарство України» була 

викладена за галузевим принципом. Показовим є також той факт, що курс 

«Географії України» В. Антоновича мав дві частини: загальну і регіональну. 

У 1917–1919 рр. у Києві працював Географічний інститут у складі трьох 

відділень – фізичної, культурної та економічної географії. Економіко-географічні 

дисципліни викладали К. Воблий, Л. Яснопольський, П. Фомін, Г. Кривченко та 

А. Ярошевич [340, с. 23–26; 349, 26–38]. Після кількох реорганізацій Київського 

університету на початку 1920-х рр. (Український державний університет, Вищий 

інститут народної освіти) у ньому так і не було створено окремої кафедри 

економічної географії, вона викладалася як загальноосвітня дисципліна 

А. Синявським та В. Юденичем.  

У 1933 р. на базі геолого-географічного факультету було відкрито кафедру 

економічної географії, першим завідувачем якої був К. Воблий. До складу кафедри 

увійшли також К. Пяртлі та І. Мукомель. У 1934 р. після передачі Київському 

університету реорганізованого УНДІГК, було організовано відділ економічної 

географії (завідувач І. Маєргойз), дослідження відділу були пов’язані з плануванням 
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народного господарства і його розміщенням. Відновила свою роботу кафедра 

економічної географії в 1944 р. під керівництвом К. Воблого. На кафедрі також 

працювали Г. Кривченко, К. Пяртлі, І. Мукомель, В. Поданчук, І. Рибачок, 

Ф. Мачихін та М. Хилюк [355, с. 138–143]. 

Після смерті К. Воблого кафедру очолив К. Пяртлі, він керував нею до 1958 р. 

У 1956 р. до кафедри було приєднано кафедру економічної географії Київського 

педінституту, а тому розширився її кадровий потенціал О. Дібровою та 

А. Смородинцевою [226, с. 3–9]. Традиційним напрямом наукової роботи кафедри 

ще з довоєнного часу була географія сільського господарства (І. Мукомель, 

І. Рибачок, Ф. Мачихін, М. Хилюк, М. Пістун), почали розвиватися нові напрями: 

географія населення (Ю. Пітюренко, Є. Шипович), економічна географія зарубіжних 

країн (А. Смородинцева, В. Юрківський).  

Новий етап у розвитку кафедри економічної географії Київського університету 

пов’язаний із діяльністю О. Діброви, який керував нею з 1959 до 1973 р. Після 

захистів кандидатських дисертацій співробітниками кафедри стали М. Пістун, 

Є. Шипович, Г. Станкевич, В. Юрківський, С. Мохначук, Б. Яценко, С. Іщук, 

Д. Стеченко, М. Міжега. Сумісникамми на кафедрі в різні роки працювали 

Д. Богорад, Ю. Пітюренко, Л. Корецький, П. Волобой, Ф. Заставний, В. Поповкін 

[593, с. 3–11]. Кафедра вивчала територіально-виробничі комплекси центральних 

областей України, почала фундаментальні дослідження економіко-географічних 

систем Київської області та м. Києва. Після смерті О. Діброви з 1973 по 1975 рр. 

кафедрою керували С. Мохначук та В. Юрківський [341, с. 4–9]. 

Наступний етап розпочався в 1975 р., коли її очолив М. Пістун. Відтоді 

розширився спектр наукових досліджень, було започатковано роботу над розробкою 

держбюджетних тем. Упродовж 1980-х рр. співробітниками кафедри стали 

П. Масляк та Я. Олійник; сумісниками працювали А. Степаненко та Г. Балабанов, 

які вже в 1990-х рр. стали докторами наук. У цей час економіко-географи 

Київського університету спеціалізувалися на вивченні проблем удосконалення 

територіального планування соціально-економічного комплексу на прикладі 

Житомирської, Чернігівської та Черкаської областей; досліджували проблеми 
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агропромислової інтеграції та розробляли наукові засади системних досліджень в 

економічній географії. Також вивчалися питання географії населення та економічної 

географії зарубіжних країн. 

У 1990 р. кафедра економічної і соціальної географії була розділена на дві: 

кафедра економічної і соціальної географії (завідувач – М. Пістун) та кафедра 

країнознавства і туризму (завідувач – Б. Яценко). У 1995 р. було відкрито кафедру 

географії України (завідувач – П. Шищенко).  Упродовж 1990-х рр. докторами наук 

стали П. Масляк, С. Іщук та Я. Олійник. Тематика наукових досліджень кафедри 

економічної та соціальної географії в цей час визначалася роботою над 

комплексними темами щодо вивчення географічних проблем Київського регіону й 

методики прогнозування соціально-економічного розвитку, екологічної ситуації у 

сільських адміністративних районах [284, с. 10–15]. 

У 1998 р. кафедру очолив Я. Олійник, розширилася тематика наукових 

досліджень, в межах виконання комплексних тем, пов’язаних із розробкою моделей 

розвитку сільських районів; обґрунтуванням основ регіональної політики, 

регіонального природокористування та регіональної екологічної політики; 

трансформації систем природокористування; екологічної і природно-техногенної 

безпеки в регіональному вимірі. На цьому етапі якісно зріс кадровий потенціал 

кафедри, докторами наук стали К. Мезенцев та О. Гладкий. Я. Олійник як фахівець у 

галузі теорії та методології суспільної географії, регіональної політики і 

природокористування, сформував наукову школу, що спеціалізується на вивченні 

регіональних суспільно-географічних процесів. 

Наукова робота кафедри охоплює широке коло питань, зокрема просторово-

часовий аналіз формування наукового потенціалу суспільної географії (Я. Олійник, 

В. Матвієнко); дослідження суспільно-просторової нерівності та поляризації 

регіонального розвитку, розробка напрямів оптимізації просторової організації 

суспільства (Я. Олійник, К. Мезенцев, Ю. Хвесик, Н. Мезенцева); аналіз системи 

міського розселення та шляхів її оптимізації, зокрема структури та функцій міст, їх 

трансформацій; вивчення особливостей соціально-економічного розвитку сільської 

місцевості (Я. Олійник, К. Мезенцев); аналіз соціально-демографічних процесів та 
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явищ, зокрема науки, зайнятості, рівня життя, гендерних співвідношень, тенденцій 

їх розвитку та територіальних особливостей (Я. Олійник, Н. Мезенцева, О. Трусій); 

вивчення особливостей природокористування, основних етапів його трансформації 

та регіональних особливостей; стан окремих видів природних ресурсів та розробка 

напрямів оптимізації управління ресурсами (Я. Олійник, С. Запотоцький, В. Пасько, 

О. Кононенко, А. Мельничук); аналіз територіальної ідентичності населення 

України, її ієрархічних рівнів та взаємоузгодженості; вивчення перцепційних 

стереотипів регіонів України (К. Мезенцев, С. Запотоцький, Н. Мезенцева, 

А. Мельничук); дослідження стану природно-техногенної безпеки регіонів України, 

оцінка рівня загроз та їх сприйняття (Я. Олійник, О. Кононенко, В. Пасько, 

А. Мельничук). Новими напрямами роботи кафедри є вивчення просторових 

трансформацій міських територій, аналіз просторових трансформацій міських 

територій різних типів, розробка моделей модернізації міських територій з 

обґрунтуванням доцільних напрямів територіального планування (К. Мезенцев, 

С. Запотоцький, Н. Мезенцева, О. Кононенко, А. Мельничук). 

На кафедрі країнознавства і туризму (завідувач О. Любіцева), викладачі 

працюють над проблемами соціально-економічного розвитку зарубіжних країн 

(О. Любіцева, Б. Яценко, В. Стафійчук), географії світового господарства 

(Б. Яценко, І. Смирнов, Ю. Брайчевський, І. Хільчевська), політичної географії 

(Б. Яценко, О. Бейдик, В. Стафійчук, О. Малиновська), рекреаційної географії 

(О. Бейдик), географії культури, релігій, послуг (О. Любіцева, Т. Шпарага), географії 

та організації туризму й готельної справи, туристичного ринку (О. Любіцева, 

І. Смирнов, В. Кіптенко, І. Винниченко, Н. Матвієнко), геопросторових основ 

логістики (І. Смирнов). На кафедрі сформувалися наукові школи Б. Яценка та 

О. Любіцевої. Перспективними є наукові школи І. Смирнова та О. Бейдика. 

Інформацію про персональний склад наукової школи Київського університету 

подано у довіднику «Географи Київського університету» (2003 р.) [51]. 

Фахові економіко-географи працюють також у Національному педагогічному 

університеті імені М. П. Драгоманова. Біля витоків кафедри економічної географії 

тут стояли О. Діброва та М. Паламарчук. З 1976 р. її очолював Л. Корецький, з 1991 
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по 2004 р. – В. Загородній, а з 2004 р. – В. Щабельська. У 1990–2000-х рр. 

функціонувала також кафедра географії України та туризму (завідувач – В. Ковтун), 

яка у 2009 р. була реорганізована в кафедру туризму (завідувач – В. Обозний). 

Ще в 1908 р. в Києві було відкрито Комерційний інститут. Економіко-

географічні курси тут у різні роки викладали К. Воблий, Л. Яснопольський, 

А. Синявський, Г. Кривченко, А. Ярошевич. У 1952 р. у Київському фінансово-

економічному інституті було створено кафедру економічної географії та 

економічної історії (завідувач – І. Кравченко). Після чергової реорганізації закладу в 

Київський інститут народного господарства в 1961 р. було започатковано кафедру 

економічної географії, на якій у різні роки працювали С.  Короїд, І. Старовойтенко, 

П. Волобой, Ю. Пітюренко, А. Григор’єв, Л. Устінова [67, с. 162–164]. Упродовж 

тривалого часу її очолював С. Дорогунцов. У 1989 р. вона отримала нову назву – 

кафедра розміщення продуктивних сил. Уже в Київському національному 

економічному університеті імені В. Гетьмана функціонувала кафедра регіональної 

економіки (з 2009 р.), з 2015 р. – регіоналістики та туризму (завідувач – 

Б. Данилишин). На кафедрі також працює М. Фащевський.  

Осередком розвитку суспільно-географічної науки є кафедра країнознавства і 

туризму Національного авіаційного університету (завідувач – Г. Балабанов), 

співробітники якої вивчають проблеми розвитку туризму як чинника зміцнення 

позицій України в міжнародному співтоваристві, а також досліджують роль 

авіатранспортної інфраструктури в розвитку туризму в Україні (І. Дудник). 

Окремо слід звернути увагу на становлення академічного складника Київської 

школи суспільної географії, який є менш дослідженим, особливо на перших етапах 

свого розвитку. В останні десятиліття вийшли друком окремі праці О. Маринича, 

Л. Руденка, В. Палієнко [227; 228], М. Пістуна, Т. Мельниченко [347; 348], 

В. Нагірної [253] та ін., присвячені особливостям становлення та розвитку 

академічних географічних досліджень в Україні. Питання розвитку суспільної 

географії в НАН висвітлені у статті І. Горленко та Г. Балабанова [65], а також у 

колективній праці «Географічна наука в Національній академії наук України» [54], 

яка вийшла у світ у 2009 р. за загальною редакцією Л. Руденка. Водночас сьогодні 
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залишається багато малодосліджених сторінок у вивченні розвитку суспільної 

географії в Україні упродовж 1920–1950-х рр., у науковий обіг ще не залучено низку 

джерел.  

Хронологічні межі цього дослідження охоплюють період від 1918 р., коли в 

Києві було засновано УАН і до сьогодні. Із самого початку вона планувалася як 

система установ, що з-поміж різних проблем мали досліджувати соціально-

економічне життя українців [359]. Перші організаційні структури формувалися в 

рамках УНТ. До складу секції географії та антропології УНТ в 1920 р. входили 

О. Алешо, В. Дубянський, В. Різніченко, П. Тутковський, Л. Чикаленко. Упродовж 

1918–1921 рр. розбудовувалися структури Академії в межах її статуту. Кожний 

напрям досліджень очолював провідний учений, який керував відповідною 

кафедрою (К. Воблий – прикладної економіки, С. Рудницький – географії). Для 

проведення досліджень під керівництвом цих учених передбачалося створення 

науково-дослідних установ (інститутів, лабораторій, комісій). Кафедри в УАН, на 

відміну від кафедр у структурі НКО, не були окремими організаційними 

структурами, а лише репрезентували певний напрям наукових досліджень. 

Кафедральний поділ в УАН зберігався до 1934 р. Розширенню спектру досліджень в 

межах УАН сприяли науково-дослідні кафедри в структурі НКО, на базі окремих з 

них були згодом створені НДІ. Однак ідея щодо переведення академічних установ 

до складу цих кафедр-інститутів не була зреалізована, а самі кафедри згідно з 

«Планом організації науки в УСРР» [455, арк. 48–52] були реорганізовані.  

Наукове і практичне обґрунтування утворення кафедри географії в структурі 

УАН здійснив П. Тутковський ще в 1918 р. у записці до Комісії по виробленню 

законопроекту про УАН [140]. Вказуючи на необхідність географічних досліджень в 

УАН, П. Тутковський звертав увагу Комісії на той факт, що порівняно з іншими 

країнами Європи, територія України з географічної точки зору майже не досліджена, 

слабко представлені і знання з основних напрямів географічної науки, зокрема 

антропогеографії. Учений пояснював це відсутністю в Україні Географічного 

товариства й тим фактом, що навіть наукова література з географії України рясніє 

великою кількістю неперевірених відомостей, а її солідні праці майже невідомі у 
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світі. Кафедра географії УАН мала постати як авторитетний науковий осередок для 

всесторонньої розробки загальної географії та географії України. Планувалося 

також започаткувати кафедру історичної географії України. 

Уже на поч. 1920-х рр. осередком розвитку суспільно-географічних досліджень 

у структурі УАН постала Комісія краєзнавства [433, с. 76–96], яку було засновано 

1922 р. в складі А. Лободи, О. Фоміна, І. Шмальгаузена і М. Птухи. Згодом до 

складу Комісії увійшли також П. Тутковський, Г. Кривченко, К. Дубняк та ін. [154]. 

Комісія розпочала збір літератури з краєзнавства, були встановлені наукові зв’язки з 

місцевими краєзнавчими осередками Житомира, Чернігова, Полтави, Харкова та 

Одеси. Так у Харкові й Одесі було засновано власні комісії краєзнавства під 

керівництвом відповідно Д. Зеленіна та С. Дложевського. У 1924 р. у Полтаві було 

відкрито науково-дослідну кафедру краєзнавства. Упродовж 1923–1924 рр. Комісія 

зібрала детальну інформацію про понад 200 краєзнавчих осередків та розпочала 

роботу з підготовки до друку «Покажчика краєзнавчих установ України». У складі 

Комісії діяли секції географії, демографії, економічної географії тощо.  

У травні 1924 р. ВУАН затвердила статут Всеукраїнського географічного 

товариства [173, арк. 9]. Метою його діяльності було здійснення усесторонніх 

досліджень природи та населення України, а також популяризація результатів цих 

досліджень. Серед пріоритетних напрямів було обрано географію людини, 

економічну географію й статистику України. Незважаючи на велику організаційну 

роботу, Географічне товариство так і не розгорнуло свою діяльність. Водночас ще в 

1920 р. у Києві було зорганізовано Товариство українських економістів у складі 

трьох секцій: економічної географії, статистики і кооперації. У 1929 р. Товариство 

нараховувало 139 членів, 25 членів-кореспондентів і 12 членів-співробітників. 

Головою був К. Воблий, заступником – Г. Кривченко, членами президії  

А. Ярошевич і А. Синявський, а секретарем – О. Лапоногов [175].   

Проблеми, над якими працював економічний цикл ВУАН у 1920–1930-х рр. 

спонукали до реалізації і економіко-географічних проектів. З-поміж таких проблем 

варто вирізнити комплексне планування господарства України, порайонне 

розміщення продуктивних сил, спеціалізацію і комбінування виробництва в системі 
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районного планування, а також розміщення і розвиток тваринництва, зернове й 

цукробурякове господарство [169, арк. 1]. У другій пол. 1920-х рр. осередками 

економіко-географічних досліджень у складі ВУАН були комісії: з вивчення 

продукційних сил, з вивчення народного господарства України, з дослідження 

території Дніпрельстану, з краєзнавства тощо. Під керівництвом Л. Яснопольського 

Комісії з вивчення продукційних сил та дослідження території Дніпрельстану мали 

вагомі результати досліджень у сфері економічної географії території Придніпров’я. 

Важливим етапом розвитку економіко-географічних досліджень у ВУАН стало 

відкриття в 1927 р. Комісії з вивчення народного господарства України під 

керівництвом К. Воблого. Завданням комісії було вивчити умови та чинники 

розвитку господарства України, його місця в структурі світового господарства, 

історико-географічні особливості еволюції галузей господарства, перспективи їх 

розвитку та взаємозв’язки [155]. Уже в перший рік роботи Комісія демонструвала 

досить солідні результати роботи. Так, Г. Кривченко завершив працю «Еволюція 

сільського господарства на Україні з середини ХІХ ст. до наших днів», видрукував 

працю «Нарис світового господарства»; Л. Бобир-Бухановський вивчав економічну 

географію цукрової промисловості України, акцентуючи увагу на її сировинній базі, 

опублікував другий том праці «Буряківництво на Україні»; С. Ісаак’ян досліджував 

особливості галузевої та територіальної організації шкіряної промисловості, 

підготував до друку працю «Ємність шкіряного ринку України»; О. Лапоногов 

працював над темою «Зернове господарство України»; Н. Середа – «Лісова 

промисловість України»; члени комісії підготували праці: «Перспективний план 

розвитку цукрової промисловості Київщини» (Є. Сташевський), «Капітальне 

будівництво в промисловості України» (В. Шпанбок), з проблем розвитку 

господарства та районування території Полісся (А. Ярошевич).  

На особливу увагу заслуговує діяльність Комісії з вивчення  продукційних сил 

України, яка вирізнялася з-поміж інших установ як самої ВУАН, так і поза її 

межами характером та напрямами робіт. Цю комісію було засновано ще в 1919 р. 

під головуванням В. Вернадського. Він намагався надати новоствореній Комісії 

характеру науково-дослідної установи, що об’єднувала б низку інших академічних 
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установ, комплексно досліджувала продуктивні сили. Завданням Комісії було 

вивчення природних умов і ресурсів України та розробка найраціональніших шляхів 

їх використання.  Проте у зв’язку із від’їздом В. Вернадського Комісія так і не 

змогла розгорнути свою повноцінну діяльність, фактично припинила своє існування, 

хоч формально її ліквідовано не було [598]. Новий період діяльності Комісії 

розпочався в 1926 р., коли було утворено тимчасову Комісію під головуванням 

П. Тутковського, що мала підготувати ВУАН до участі у всесоюзному З’їзді по 

вивченню продуктивних сил. У зв’язку з тим, що П. Тутковський відмовився бути 

головою Комісії, новим головою було обрано Л. Яснопольського. До складу президії 

Комісії входили також академіки К. Симінський, К. Воблий, Є. Оппоков, професори 

Г. Де-Метц, А. Ярошевич. Уже на поч. 1927 р. цю тимчасову комісію було 

перетворено в постійну, спочатку при соціально-економічному відділі ВУАН, а 

згодом безпосередньо при Президії ВУАН [13, арк. 1–16]. Домінантними в тематиці 

Комісії стали проблеми сировинної бази як основи для переформатування структури 

господарства України з типової аграрної в аграрно-індустріальну. Організаційна 

робота Комісії була зосереджена на зборі й координації наукових сил, що вивчають 

природу, населення та господарство території України. Упродовж 1927–1928 рр. 

Комісія розробляла комплексну тему «Буре вугілля УСРР», здійснювала 

дослідження в галузі цукрової промисловості, птахівництва, хмелярства, гончарного 

промислу. З 1929 р. комплексною темою, над якою працювала Комісія, була 

«Проблеми Правобережжя». Загалом зусилля її членів були спрямовані на 

дослідження географії промисловості та спеціалізації господарства економічних 

районів УСРР. У 1929 р. з ініціативи Комісії було видано чотири випуски бюлетеня 

«Продукційні сили України».  У 1930 р. прийнято рішення про організацію на базі 

Комісії Інституту економіки промисловості УСРР, але він не розпочав свою роботу.   

Якісно новий етап розвитку суспільно-географічних досліджень у ВУАН 

розпочався в 1929 р., коли академіком зі спеціальності «географія» було обрано 

С. Рудницького. З його ім’ям пов’язаний початок роботи кафедри географії у 

Харкові – де С. Рудницький очолював УНДІГК. Упродовж першого року роботи 

С. Рудницький підготував до друку фундаментальну працю з історії землезнання, а 
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також опрацював низку проблем з географії України [171].  

Географія населення і розселення та етногеографія України у 1920-х рр. була 

частково представлена серед напрямів роботи Інституту демографії (М. Птуха) та 

Музею антропології та етнології імені Ф. Вовка (з 1929 р. – С. Рудницький). Варто 

також зауважити, що статут соціально-економічного відділу ВУАН передбачав 

функціонування кафедри господарчої (економічної) географії, однак вона 

залишилася вакантною аж до моменту чергової реорганізації ВУАН [172, арк. 1–11]. 

На кінець 1920-х рр. АН постала як наукова установа загальнодержавного 

значення з акцентом на українознавчих дослідженнях, у ній великі перспективи 

розвитку мала й суспільно-географічна наука. Але саме тоді на долю ВУАН випали 

тяжкі випробування – постійні організаційні реформи, що супроводжувалися 

репресивною політикою радянського режиму, негативно позначилися на суспільній 

географії і долях її носіїв.  

Із кін. 1920-х рр. перевагу серед пріоритетних напрямів досліджень в АН 

отримали природничо-технічні дослідження, а соціально-економічні підпадали під 

фронтальну ідеологізацію з метою «вивчення й обґрунтування радянського 

будівництва з позицій марксистсько-ленінської теорії» [456, арк. 71]. У межах 

структурних реорганізацій соціально-економічного відділу в 1929 р. було створено 

Інститут економіки промисловості, а у 1930 р. – Інститут реконструкції сільського 

господарства. Комісію з краєзнавства було передано до природничо-технічного 

відділу й перейменовано у Комісію природничо-географічного краєзнавства [487, 

арк. 10]. Оскільки С. Рудницький керував установою (УНДІГК), яка не входила до 

складу ВУАН, то у зв’язку з можливими значними фінансовими витратами питання 

про передачу Інституту до Академії залишалося відкритим. 

Після чергової реорганізації АН у 1931 р. у ній утворювалося два відділи – 

природничо-технічних і соціально-економічних наук. У структурі природничо-

технічного відділу серед інших функціонував географічно-геологічний цикл у складі 

6 кафедр і 6 науково-дослідних установ, а в межах  соціально-економічного відділу 

– економічний цикл у складі 8 кафедр, 3 інститутів і 5 комісій. З такою структурою 

АН працювала до 1934 р., коли поділ на відділи і цикли було ліквідовано, а всі 



182 
 

структурні одиниці підпорядковувалися безпосередньо Президії АН. У цьому ж році 

при Президії розпочала свою роботу РВПС, до неї приєднали Комісію Великого 

Дніпра. З початком радянської індустріалізації УРСР відбулася зміна й пріоритетів у 

розвитку науки в напрямку її переорієнтації на «виконання народногосподарських 

завдань» з акцентом на прикладні та технічні науки. На поч. 1930-х рр. НКО разом із 

Держпланом розробили план з керівництва науковою роботою в УРСР, який 

передбачав реконструкцію мережі наукових установ шляхом організації профільних 

інститутів. Ці заходи загалом сприяли чіткій регламентації як теоретичних, так і 

прикладних досліджень з особливою увагою на розробці комплексних проблем. 

Розвиток промисловості і пов’язане з ним освоєння ПРП надавали особливої ролі 

РВПС, яка за своїм статусом прирівнювалася до науково-дослідного інституту, але 

фактично виконувала роль координувального центу з економіко-географічних 

досліджень. Основним її завданням було планування експедиційно-дослідницької 

роботи інститутів АН і організація комплексних дослідницьких робіт [452, арк. 102]. 

До складу президії РВПС входили О. Шліхтер (голова), М. Світальський, 

О. Гольдман, Є. Оппоков, Є. Патон, С. Семковський та О. Фомін. У 1938 р. Раду 

було передано до складу Інституту економіки, проте вже в 1939 р. вона знову 

розпочала роботу як самостійний орган. Головою вдруге став О. Шліхтер, а після 

його смерті в 1940 р. ці обов’язки виконував Є. Бурксер. Під час війни Рада не 

працювала і лише у 1947 р. знову відновила свою діяльність.  

Скрутне становище економіко-географічної науки в АН на поч. 1930-х рр. 

підтверджується тим фактом, що зі 104 установ гуманітарного та соціально-

економічного профілю на березень 1934 р. залишилося лише 10. Ситуація змінилася 

на кін. 1934 р., коли до структури АН увійшла ВУАМЛІН на чолі з О. Шліхтером. У 

1936 р. на базі Інституту економіки ВУАМЛІНу та Інституту сільськогосподарської 

економіки Наркомзему було утворено Аграрно-економічний інститут, який у тому ж 

році реорганізовано в Інститут економіки [9, арк. 110]. До останнього в 1937 р. було 

приєднано Інститут демографії та санітарної статистики. Завданням новоствореного 

Інституту було визначено «узагальнення досягнень в галузі державного будівництва 

і розвитку господарства, розширення і поглиблення економіко-географічних 
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досліджень» [511, арк. 42].  Структура АН у 1936 р. знову була реорганізована 

шляхом утворення відділів: суспільних наук; математичних і природничих наук; 

суспільних наук. У структурі відділу математичних і природничих наук 

організовано геолого-географічну групу, а відділ суспільних наук на групи не 

поділявся. З такою структурою АН проіснувала до 1939 р. Для цього часу характерні 

значні втрати географічного інтелектуального потенціалу України, що було 

наслідком політичних репресій. Особливо тяжко відобразилися репресії на 

українознавчих галузях науки, зокрема економічній географії. Більшість наукових 

тем були зовсім закриті, а їхні організатори репресовані. У грудні 1933 р. Політбюро 

ЦК КП(б)У ініціювало перед АН питання про виключення зі складу ВУАН 

С. Рудницького. Директор Інституту економіки О. Асаткін у доповідній записці до 

ЦК КП(б)У від 30 січня 1937 р. [514, арк. 1–5] повідомляв, що «в результаті чисток в 

Інституті залишилося лише п’ять молодших наукових співробітників і три аспіранти 

… які фактично не знайомі з елементарними прийомами науково-дослідної 

роботи… Журнал Інституту «Під марксистко-ленінським прапором» не виходить ще 

з літа 1936 р. …». Питання дефіциту наукових кадрів особливо загострилося в сер. 

1930-х рр. Оскільки Академія була «знекровлена» внаслідок фізичного знищення 

науковців, було прийнято рішення про створення Особливої кваліфікаційної комісії 

для присудження наукових ступенів без захисту дисертацій. Цій комісії  

підпорядковувалася підкомісія із соціально-економічних наук у складі О. Шліхтера 

(голова), С. Семковського, М. Птухи та Є. Шабліовського. Показовим є той факт, що 

за увесь час свого існування вона не присвоїла жодного наукового ступеня. З кін. 

1936 р. вчені звання присуджувалися лише після захисту дисертацій. 

Напередодні Другої світової війни економіко-географічні дослідження у АН 

були зосереджені у Інституті економіки, у якому спостерігалася переорієнтація на 

комплексне вивчення великих народногосподарських проблем. У 1940 р. у Львові на 

базі ліквідованого радянським режимом НТШ було утворено філії наукових установ 

АН. На момент ліквідації НТШ володіло значним науковим потенціалом, що 

об’єднувався в межах трьох секцій – філологічної, історично-філософської із 

секцією національної економіки та математично-природописно-лікарської. Саме у 
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складі останньої діяла Географічна комісія. Науковий потенціал НТШ став основою 

для створення відповідних відділів та розвитку в них наукових досліджень. Відділ 

економіки очолив В. Огоновський.  

З другої пол. 1930-х рр. РВПС АН УРСР ініціювала конференції з питань 

розміщення промислового виробництва та реконструкції Дніпра. Основними темами 

Ради були питання господарського використання місцевих видів палива і природної 

енергії, водного господарства УРСР, використання природних ресурсів Сивашу 

[258, с. 5–37]. Загалом в Україні в 1930-х рр. працювали економіко-географи, групи 

учених, а також продовжували функціонувати наукові школи, створені ще в 1910–

20-х рр., які зуміли частково зберегти кадри та започатковані напрями досліджень. 

На кін. 1930-х рр. в Інституті економіки механічно поєднувалися різні напрями 

досліджень. Це було пов’язано з приєднанням до Інституту різних груп як решток 

ліквідованих установ АН УРСР. До складу Інституту входило два відділи: 

розміщення економіки з групами промисловості, сільського господарства та 

перепису населення і статистики; вивчення продуктивних сил УРСР з групами по 

вивченню розміщення корисних копалин і місцевих водних ресурсів. В 1938 р. було 

затверджено нову структуру у складі секторів: економічної географії, політекономії, 

економіки соціалістичної промисловості, економіки соціалістичного сільського 

господарства та радянської торгівлі. Провідні теми досліджень Інституту складали 

проблеми розвитку і розміщення галузей господарства; дослідження динаміки 

населення УРСР; господарського освоєння ПРП та освоєння водних ресурсів 

республіки. У 1938 р. Інститут виконав чотири фундаментальні теми: «Сільське 

господарство України за 20 років радянської влади» (П. Нагорний, В. Бондаренко), 

«Розвиток цукрової промисловості в УРСР» (В. Рєзніков), «Переписи населення 

СРСР» (П. Пустоход, К. Воблий), «Динаміка соціально-виробничої структури 

населення УРСР» (К. Воблий, І. Блайков, М. Карцев). Частково були виконані теми 

під керівництвом О. Шліхтера – «Розміщення та перспективи розвитку добувної та 

обробної промисловості на базі використання корисних копалин УРСР» і 

«Розміщення корисних копалин УРСР» [10, арк. 4–123]. Напередодні війни Інститут 

підготував підручник для вищої школи з економічної географії УРСР, провів низку 
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досліджень із питань розміщення нових підприємств, комплексно вивчив питання 

освоєння та використання водних ресурсів Донбасу. У 1940 р. Інститут розпочав 

дослідження проблеми планування господарського комплексу УРСР – розміщення і 

розвитку продуктивних сил, економічного районування України. Розв’язання цієї 

проблеми почалося з циклу робіт, об’єднаних загальною темою «Комплексний 

розвиток і розміщення галузей народного господарства УРСР». В основу теми було 

покладено директиви про комплексний розвиток економічних районів і наближення 

промисловості до джерел сировини й районів споживання. Ця тема була поділена на 

три частини: перша присвячена дослідженню наявності і розміщення трудових 

ресурсів УРСР; другу частину склала низка робіт щодо розвитку господарства в 

кожній з областей; третя містила 16 тем, які стосувалися розвитку й розміщенню 

галузей господарства промисловості (металургійної, гірничовидобувної, 

машинобудівної тощо) та сільського господарства (зернові й технічні культури, 

городництво, тваринництво) й товарообігу. Інститутом було започатковано також 

тему «Економіка УРСР в період відбудови народного господарства (1921–1925 

рр.)», присвячену розвитку галузей господарства України [90, с. 20–27]. У 1940 р. у 

Львові з посади директора Відділу економіки було усунено В. Огоновського, а 

замість нього призначено Д. Гака. У цей час у відділі працювали І. Грабар, 

О. Степанів, П. Фрідман, І. Ольховий, М. Кучмак та ін. Відділ займався 

дослідженням питань розвитку та розміщення господарства Західної України.  

З початком війни Інститут економіки АН УРСР була евакуйований в Уфу. На 

базі Відділення суспільних наук було утворено єдиний Інститут суспільний наук, до 

якого увійшов і Інститут економіки. У 1942 р. в АН УРСР було засновано 

спеціальну Комісію по відбудові господарства України, яку очолив О. Богомолець, 

економічною секцією цієї комісії керував К. Воблий. В тому ж році було відновлено 

Інститут економіки під керівництвом К. Воблого, він керував і відділом економічної 

географії [11, арк. 204–297]. На Інститут було покладено завдання комплексного 

економіко-географічного дослідження районів Башкирської АРСР, Уралу й 

Казахстану, а також складання підручників з економічної географії цих територій. 

Інститут також був зайнятий розробкою питань, пов’язаних із відбудовою 
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господарства України. Із цією метою в 1943 р. було складено економіко-географічні 

характеристики кожної області Лівобережної України. У тому ж році підготовлено 

працю «Народне господарство України», у якій детально проаналізовано стан 

господарства України напередодні війни. Автори цієї праці – К. Воблий, В. Воблий, 

М. Середенко, П. Хромов, З. Шульга та Л. Яснопольський – описали історичний 

розвиток й проаналізували стан галузей господарства напередодні війни, окреслили 

шляхи їх відбудови та подальшого розвитку. За час перебування Інституту в 

евакуації його співробітники М. Середенко та П. Ожевський захистили кандидатські 

дисертації на теми «Металургійна промисловість України» та «Комплексний 

розвиток Туймазинського району Башкирії» відповідно [7, арк. 1–6]. Навесні 1944 р. 

Інститут економіки повернувся в Україну. 

Отже, за перші десять років існування Інститут економіки оформився як 

провідний осередок економіко-географічних досліджень в АН. Якщо свою 

діяльність Інститут розпочинав зі штатом 17 наукових співробітників, то в 1941 р. 

він мав 59 наукових співробітників [165, арк. 1–7]. З 1940 р. Інститут почав 

приймати до захисту дисертації з економічної географії. Центральною проблемою 

його роботи було визначено комплексний розвиток народного господарства УРСР і 

окремих її районів. Провідною темою роботи відділу економічної географії була 

тема «Розміщення і розвиток продуктивних сил економіко-географічних районів 

УРСР». У кін. 1930 – поч. 40-х рр. співробітники Інституту опублікували низку 

праць з проблем економічної географії УРСР: «Коксохімічна промисловість 

України» (К. Свеченовський), «Проблеми використання водних ресурсів Донбасу» 

(Д. Вірник), «Цегляна і черепична промисловості Чернігівської області» 

(П. Ожевський), «Цегляна і черепична промисловості Київської області» (Д. Гак), 

«Розміщення деяких галузей легкої і текстильної промисловості УРСР» (В. Ісакович, 

Б. Бабаєв, Е. Савчук, І. Лерман), «Історія розвитку цукрової промисловості в Україні 

за 20 років радянської влади» (І. Рєзніков), «Сільське господарство УРСР» 

(П. Нагорний, В. Бондаренко), «Розміщення і розвиток кондитерської промисловості 

УРСР», «Розміщення і розвиток промисловості у Сталінській, Ворошиловградській і 

Запорізькій областях», «Розміщення і розвиток маслоробної промисловості УРСР» 
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(І. Рєзніков), «Розміщення харчової промисловості УРСР», «Розміщення і 

перспективи розвитку лісової промисловості УРСР» (Б. Бабаєв) [164, арк. 1–2]. 

Малодослідженими є питання функціонування академічної суспільно-

географічної науки в умовах нацистської окупації. На підконтрольних німцям 

землях залишилося досить багато наукових співробітників АН та представників 

професорсько-викладацького складу ВНЗ. У вересні 1941 р. за підтримки 

Українського центрального комітету, головою якого був географ В. Кубійович, у 

Львові було відновлено діяльність НТШ. Саме він очолив разом із Ю. Полянським 

його географічну комісію [518, арк. 75–76]. Проте вже незабаром окупаційна влада 

заборонила діяльність НТШ.  

У Києві було затверджено новий склад Президії УАН та керівництво її 

структурних підрозділів. Директором Інституту економіки та статистики став 

М. Величківський [71, арк. 52–53]. Серед новостворених установ був Інститут 

географії, але з огляду на обмежену матеріально-технічну базу та малочисельний 

науковий склад Інститут географії та Науково-дослідне бюро статистики було 

об’єднано з Інститутом економіки, так утворився Інститут економіки, географії та 

статистики УАН на чолі з М. Величківським [70, арк. 20–21]. Завданням Інституту 

було визначено збір та аналіз джерел статистичної інформації про стан народного 

господарства, оскільки радянська влада систематично фальшувала ці відомості. 

Інститут розпочав роботу над складанням комплексної праці з географії України. 

Співробітники Інституту встигли підготувати працю з економічної географії 

Правобережжя і міста Києва [72, арк. 6]. У 1942 р. Інститут було ліквідовано, а 

організовано Інститут краєзнавства та господарських досліджень [504, арк. 350].  

Інший осередок наукового життя в окупованій Україні сформувався в Харкові, 

де розпочали діяльність науково-громадські організації: «Просвіта» й Харківське 

наукове товариство з географічною секцією [517, арк. 1–2]. Активним діячем у цих 

установах був К. Дубняк. У газеті «Нова Україна» у 1941 р. вийшла друком його 

стаття «Про чергові завдання Української науки», де вчений визначав можливість і 

необхідність долучитися до надбань західноєвропейської наукової думки. За його 

словами, учені України мали поповнити свої знання новим фактичним матеріалом і 
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озброїти себе новою методологією, відійшовши від «облудливих кремлівських 

канонів», які заважали вільному розвитку української національної науки. Серед 

галузей нового українознавства, за переконаннями К. Дубняка, мала посісти поруч з 

іншими науками географія України, пов’язана із геополітикою і демогеополітикою. 

Учений наголошував, що географія нарешті повинна представити Україну як 

географічну одиницю, й ознайомити з розвитком української нації на певному 

природному просторі з його природними умовами, ресурсами та межами [125, с. 3–

4]. Однак і ці наукові установи були заборонені окупаційною владою [82, арк. 47]. 

Отже, сподівання тієї частини наукової інтелігенції України, яка залишилася під 

окупаційним режимом, не справдилися. Спроби організувати наукові студії, та ще й 

суспільно-географічні, не мали результатів.   

Повертаючись у Київ, АН відновлювала свої структурні одиниці. Уже в перші 

повоєнні роки Інститут економіки досягнув значних результатів роботи: 

підготовлено перший том фундаментальної праці з економічної географії за 

редакцією К. Воблого, друге видання збірника про стан господарства України; 

П. Хромов виконав тему «Промисловість УРСР напередодні Вітчизняної війни», а 

колектив учених під керівництвом К. Воблого розпочав роботу над монографією 

«Народне господарство радянської України»; розроблялися теми, присвячені 

відбудові та розміщенню харчової промисловості УРСР (К. Воблий, В. Воблий), 

кам’яновугільної промисловості (Л. Яснопольський), чорної металургії 

(М. Середенко), легкої промисловості (Л. Горелік), машинобудівної промисловості 

(Д. Гак); спеціалізованого сільського господарства (А. Радченко, І. Романенко, 

М. Стеценко, З. Шульга); продовжувалася робота з підготовки другого тому 

«Економічної географії УРСР» під редагуванням К. Воблого. Зважаючи на те, що в 

Інституті за весь час існування не було підготовлено жодної докторської дисертації, 

у 1944 р. затвердили три теми докторських дисертацій: «Населення України ХІХ 

ст.» (П. Пустоход), «Історія та розміщення чорної металургії України» 

(М. Середенко) та «Аграрне питання на Україні» (З. Шульга) [7, арк. 1–6.]. 

Протягом 1945 р. Не зовсім налагодженою була і співпраця з відділом у Львові [156, 

с. 15–29], який відновив діяльність під керівництвом В. Огоновського. Працівники 
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відділу долучилися до вивчення питань відбудови господарства західних областей 

УРСР, проблем економічної географії регіону, підготували економіко-географічний 

нарис про Закарпаття. За постановою РМ УРСР у 1946 р. відділ було ліквідовано.  

Отже, в останні роки війни і перші повоєнні роки діяльність економіко-

географів у межах структурних одиниць АН була переорієнтована на потреби 

відбудови господарського комплексу, відновлення промисловості та сільського 

господарства, вивчення ПРП УРСР. Особливої актуальності набули й питання 

кадрового забезпечення економіко-географічних досліджень. Якщо діяльність 

аспірантури принесла свої результати, кількість підготовлених дисертацій з 

економічної географії (присуджувався ступінь кандидата географічних або 

економічних наук) зросла, то докторські дисертації не захищалися.  

У повоєнні роки розв’язання питань економічної географії було включено до 

напрямів діяльності АН. Мова йде про вивчення проблем розвитку та розміщення 

галузей господарства, історико-географічних особливостей формування галузей 

господарства та заселення території України. Інститут економіки досліджував 

проблеми розміщення економіки, територіальний розподіл продуктивних сил, 

перспективи розвитку економіко-географічних районів, використання енергетичних 

ресурсів тощо [12, арк. 1–10]. За результатами цих досліджень було опубліковано 

«Нариси розвитку народного господарства Української РСР», підготовлено 

двотомне видання «Нариси економічної географії Української РСР». Під 

керівництвом нового директора Інституту П. Першина укладено монографію про 

розвиток та розміщення сільськогосподарського виробництва у степовій зоні, 

продовжено дослідження західних областей УРСР. Діяльність РВПС відновилася в 

1948 р. й спрямовувалася на розробку комплексних проблем посушливих районів, 

видобутку природного газу, використання малих річок, розвитку районів Полісся.  

Актуальність економіко-географічних вимагала створення в структурі АН 

Інституту географії. В 1947 р. від імені Географічного товариства СРСР надійшло 

звернення до голови РМ УРСР М. Хрущова та Президента АН УРСР О. Палладіна 

щодо організації в Україні філії Товариства та Інституту географії: «… в цілях 

подальшого розвитку географічної науки в СРСР маємо клопотання про організацію 
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у м. Києві НДІ географії та картографії в системі АН УРСР. Подібні НДІ географії 

уже існують в АН СРСР (Москва), АН Грузинської РСР (Тбілісі), АН 

Азербайджанської РСР (Баку), АН Латвійської РСР (Рига) та інших союзних 

республік. Одночасно прохаємо про організацію в УРСР філіалу Всесоюзного 

Географічного товариства і Географічного музею УРСР та продовження поряд з 

дослідженнями на території України наукових робіт в недосліджених районах Тянь-

Шаню, що є славною традицією українських географів …» [515, арк. 23–24].  

Після смерті К. Воблого, в Інституті економіки намітилася тенденція 

економізації й згортання економіко-географічних досліджень, про що свідчать теми 

роботи та перелік видань співробітників у 1948–50-х рр. На поч. 1950 р. роботу 

Інституту обстежила комісія ЦК КП(б)У. Результати були незадовільними: «… 

Інститут економіки не справляється з поставленими вимогами і не відповідає 

потребам соціалістичного будівництва, …тематичні плани з року в рік не 

виконуються, …в підготовлених роботах переважає історико-описовий підхід, без 

теоретичних узагальнень, …у «Наукових записках» № 1 за 1946 р. буржуазний 

націоналіст М. Туган-Барановський оголошений основоположником економічної 

думки, …Інститут не дав жодної роботи, заснованої на марксистсько-ленінському 

аналізі, … кадри Інституту підбиралися за принципом приятелізму, що призвело до 

засмічення випадковими людьми, …основною причиною такого стану справ є 

відсутність в Інституті більшовицького наукового підходу як у керівництва 

Інституту, так і з боку Відділення суспільних наук…» [516, арк. 159–194]. 

Результати роботи комісії були оформлені у вигляді Постанови ЦК КП(б)У про 

роботу Інституту економіки АН УРСР (1950). Зміст постанови свідчив, що Президія 

АН зобов’язана усунути виявлені недоліки, переглянути план наукової роботи з її 

переорієнтацію на «актуальні проблеми соціалістичного будівництва», встановити 

реальні зв’язки із виробництвом та Держпланом. Низка рекомендацій стосувалася 

кадрової політики [512, арк. 8–12]. 

Отже, РВПС спочатку під керівництвом А Кіпріанова, а з 1948 р. – 

П. Погребняка стала координаційним центром науково-дослідних робіт, у яких 

порушувалися комплексні проблеми, що досліджувалися установами АН, а саме 
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розвитку продуктивних сил Полісся, Чернівецької, Закарпатської та Кримської 

областей, розвитку й спеціалізації сільського господарства у степовій зоні УРСР. 

Економіко-географічні студії в Інституті економіки реалізовувалися майже всіма 

його відділами, однак  існував і спеціалізований відділ економічної географії 

(Рис. 3.2.2), який у 1950 р. реорганізований у відділ розміщення продуктивних сил. 

Таблиця 3.2.2 

Склад відділу економічної географії Інституту економіки АН УРСР  

(кін. 1940 – поч. 1950-х рр.) 
Відділ  Завідувачі відділів Старші наукові 

співробітники 

Молодші наукові 

співробітники 

Економічної 

географії 

К. Воблий  

П. Зведенюк  

В. Воблий  

П. Зведенюк  

В. Липський  

І. Мукомель  

В. Огоновський  

О. Степанів  

О. Томчук  

Л. Корецький  

І. Кугукало  

М. Синьов  

 

З поч. 1950-х рр. загальна тематика науково-дослідної роботи в АН 

еволюціонувала у напрямку від проблематики відбудови господарства до питань 

майбутнього розвитку промисловості і сільського господарства республіки загалом.  

Інститут економіки в 1950-х рр. тісно співпрацював з РВПС, продовжуючи 

дослідження в галузі економічної географії, що стосувалися будівництва 

Каховського гідровузла й системи зрошувальних каналів півдня України, 

теоретичного обґрунтування ефективних шляхів розвитку промисловості, 

спеціалізації і комплексного розвитку економічних районів. У тематичному плані 

науково-дослідних робіт АН на 1951–1955 рр. фіксувалися теми «Розвиток галузей 

промисловості УРСР в період переходу від соціалізму до комунізму», 

«Характеристика розміщення промисловості і транспорту в районі будівництва 

Каховської ГЕС і Південноукраїнського каналу» [6, арк. 30–46], «Використання 

місцевих джерел добрив УРСР», «Комплексне використання бурого вугілля і торфу 

УРСР», «Розвиток продуктивних сил Полісся УРСР» тощо [157, с. 3–24]. 

У зв’язку із збільшенням обсягів науково-дослідних робіт в галузі географії та 

їх вузькою спеціалізацією з ініціативи Інституту геології та Інституту економіки 
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було запропоновано створити в АН окремий НДІ географії на базі Інституту 

географії Київського університету. В 1951 р. було направлено звернення АН до РМ 

УРСР у справі організації Інституту географії: «В АН УРСР відсутній науковий 

центр з вивчення проблем географії УРСР. Окремі геоморфологічні дослідженні 

ведуться в Інституті геології АН УРСР, економіко-географічні дослідження 

проводяться в Інституті економіки […] Водночас у Київському держуніверситеті є 

Інститут географії зі штатом 29 співробітників, які не в змозі розгорнути будь-яких 

значних робіт із комплексного дослідження території УРСР […] Розвиток 

продуктивних сил УРСР, втілення плану перетворення природи, завдань освоєння і 

використання малих річок, питання агромеліорації, боротьби з ерозією ґрунтів й 

інших заходів вимагають розвитку комплексної географії […]. У зв’язку з цим 

Президія АН УРСР просить РМ УРСР порушити клопотання перед РМ СРСР про 

організацію Інституту географії АН УРСР та передачу його до складу АН УРСР [8, 

арк. 264]. Про необхідність фундаментальних економіко-географічних досліджень у 

межах АН говорилося і у довідці Президії про заходи із розширення актуальних 

досліджень академічних установ: «… В АН УРСР у вкрай обмежених розмірах 

ведуться дослідження в галузі географії… Президія АН просить передати Інститут 

географії Київського держуніверситету, щоб, укріпивши його відповідним кадрами, 

можливо було в майбутньому розгорнути широкі дослідження в галузі […] 

економічної географії і т.д. Є принципова згода керівництва цього Інституту і 

ректора університету на передачу Інституту географії» [453, арк. 104–111]. Інститут 

географії Київського університету на поч. 1950-х рр. під керівництвом П. Заморія 

налічував 40 співробітників, а його структура була такою: відділи фізичної 

географії, економічної географії, картографії, картографічна майстерня, 

спелеологічна лабораторія та бібліотека. Однак ця спроба утворення в складі АН 

географічної установи академічного типу залишилася нереалізованою, оскільки не 

знайшла підтримки в партійного керівництва. Коли в 1952 р. над Інститутом нависла 

загроза закриття, П. Заморій звернувся до РМ УРСР з проханням передати Інститут 

до складу АН, аби «врятувати єдиний науково-дослідний географічний центр в 

Україні, основними завданнями якого є всебічне географічне вивчення території, 
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населення і господарства України, розробка теоретичних проблем фізичної та 

економічної географії, геоморфології, кліматології, дослідження виробничих сил, 

підготовка фундаментальної монографії «Географія України». Це прохання теж 

лишилося не виконаним. Такою була сила небажання, а більше навіть страху, 

партійної верхівки, пов’язаного із самою ідеєю відродження суспільно-географічної 

школи в АН. І навіть уже в умовах «відлиги», коли Президія АН зверталася до РМ 

СРСР і АН СРСР про відкриття хоча б Сектору географії, і ця спроба виявилася 

безрезультатною. У неодноразових зверненнях до РМ УРСР керівництво академії 

наголошувало на тому, що в Україні незадовільно проводяться роботи з вивчення 

природничо-географічних умов, не розробляються питання фізико-географічного та 

економічного районування. Наголошувалося, що географічні дослідження, які 

проводяться різними організаціями, не координуються, теоретичні питання 

географії майже не розробляються, рівень географічні науки дуже низький. Такий 

стан речей пояснювався відсутністю географічної науково-дослідної установи в АН 

УРСР. У 1959 р. Президія АН УРСР вважала, що на той час склалися всі необхідні 

умови для відкриття Інституту географії АН УРСР, який мав би забезпечити 

комплексне вивчення природних умов і природних ресурсів, економіки УРСР як 

загалом, так і в межах окремих фізико-географічних та економічних районів. До 

роботи в Інституті планувалося залучити відомих учених – П. Заморія, В. Попова, 

О. Діброву, К. Геренчука та багатьох кандидатів наук  [454, арк. 206 –207]. У 1960 р. 

був розроблений проект постанови РМ УРСР про відкриття Інституту географії АН, 

однак було утворено СГ АН УРСР з відділами економічної географії, фізичної 

географії та картографії при Інституті геологічних наук, і то лише в 1964 р. У 1970 р. 

СГ АН УРСР було перетворено на ВГ Інституту геофізики АН УРСР. 

Характерною рисою економіко-географічних досліджень в АН УРСР упродовж 

1950-х рр. було переміщення організаційного центру з Інституту економіки до 

РВПС. Основні зусилля вчених спрямовувалися на вивчення ПРП, перспектив 

розвитку продуктивних сил в межах окремих економічних районів [337, с. 23–43]. 

Окремою постановою РМ УРСР у 1959 р. РВПС було віднесено до складу НДІ 

для організації комплексної роботи з вивчення природних ресурсів продуктивних 
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сил України та її окремих економічних районів. Рада досліджувала проблеми 

використання паливно-енергетичних, водних та мінеральних ресурсів, розвитку 

продуктивних сил економічних районів, трудових ресурсів та їх використання та 

узагальнювала наслідки роботи установ, які залучалися до опрацювання питань 

комплексного вивчення продуктивних сил. 

У 1970 р. РВПС мала 15 наукових відділів, у тому числі з дослідження міст і 

систем розселення, промислових вузлів і трудового потенціалу (Л. Корецький, 

В. Оникієнко, П. Коваленко, А. Степаненко, А. Доценко); питання територіальної 

організації машинобудування опрацьовувала Л. Чернюк, сфери послуг – В. Куценко, 

життєдіяльності населення – М. Фащевський. Інші відділи опікувалися проблемами 

комплексно-пропорційного розвитку й територіальної організації продуктивних сил 

економічних районів УРСР: Південно-Західного (І. Кугукало), Донецько-

Придніпровського (О. Шкуратов), Південного (Л. Градов). У 1970–80-х рр. учені 

РВПС основну увагу звертали на розробку теми «Генеральна схема розвитку і 

розміщення продуктивних сил УРСР» [349, с. 26–38].  

У 1990-х рр. в РВПС питання регіональної економіки й розміщення 

продуктивних сил розвивалися у взаємозв’язку з економіко-географічними 

дослідженнями, розроблялися комплексні прогнози соціально-економічного 

розвитку України та її регіонів. Окремо розроблялися схеми розвитку і розміщення 

продуктивних сил, формування працересурсного потенціалу держави. Важливим 

напрямом роботи була розробка регіональних програм соціально-економічного 

розвитку регіонів України, обґрунтування стратегії розвитку продуктивних сил 

територій, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. У цих дослідженнях брали 

безпосередню участь економіко-географи, які на той час працювали в установі, а 

саме В. Поповкін, П. Коваленко, А. Степаненко, А. Доценко та ін.  

У 2000-х рр. кількість відділів РВПС зросла до 18. Суспільно-географічними за 

своїм кадровим складом і тематикою досліджень були відділи комплексного 

розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів України, методології сталого 

розвитку і екологічної безпеки, розвитку і розміщення галузей виробничої і 

невиробничої сфери. Важливим напрямом діяльності Ради була розробка програм 
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соціально-економічного розвитку територій Полісся, Донбасу тощо.  

На поч. ХХІ ст. РВПС здійснювала дослідження проблем розвитку й 

розміщення продуктивних сил України з метою забезпечення сталого розвитку 

держави та її регіонів. Рада зреалізувала наукові дослідження за трьома напрямами: 

дослідження теоретико-методологічних проблем і концептуальних основ розвитку 

та розміщення продуктивних сил України; дослідження теоретичних і практичних 

проблем соціально-економічного й науково-технічного розвитку України та її 

регіонів в умовах формування ринкових відносин; дослідження проблем 

раціонального використання природних ресурсів та збереження природного 

середовища, формування засад сталого розвитку держави [188, с. 62–63]. 

Ухвалою Президії НАН України у 2010 р. РВПС було ліквідовано і на її базі 

створено Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН 

України, його директором призначено М. Хвесика. На час закриття Ради її відділи 

працювали над комплексними темами, пов’язаними з вивченням економічного 

простору й динаміки розвитку продуктивних сил України; оцінкою стану об’єктів 

інфраструктури регіонів України; методологічним обґрунтуванням удосконалення 

механізмів функціонування соціальної сфери регіонів України; аналізом розвитку 

транспортно-дорожнього комплексу України; моделюванням розвитку сільського 

господарства у регіонах України тощо.  

Елементи суспільно-географічних досліджень представлені і в роботі відділів 

Інституту природокористування та сталого розвитку: відділ комплексної оцінки та 

управління природними ресурсами (І. Бистряков) займається розробкою засад 

комплексної оцінки та управління природними ресурсами в контексті формування 

умов сталого розвитку; відділ економічних проблем водокористування 

(Л. Леваковська) – розробка господарського освоєння водоресурсного потенціалу; 

обґрунтування механізму сталого водокористування; регіональної водної політики 

на засадах сталого розвитку водогосподарського комплексу України та її регіонів; 

відділ природно-техногенної та екологічної безпеки (А. Степаненко) забезпечує 

розробку ідентифікації, оцінки та прогнозу розвитку природно-техногенних і 

екологічних ризиків та загроз у системі національної безпеки; теоретико-
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методологічних і прикладних основ стратегії розвитку й формування регіональної 

природно-техногенної та екологічної безпеки; обґрунтування стратегії сталого 

розвитку у форматі природно-техногенної та екологічної безпеки України; 

удосконалення управління природно-техногенною та екологічною безпекою; відділ  

стратегічного потенціалу сталого розвитку (О. Алимов) здійснює розробку основ 

оцінювання стратегічного потенціалу сталого розвитку України в системі «природа 

– економіка – соціум»; відділ соціоекологічних проблем сталого розвитку 

(Я. Остафійчук) розробляє рекомендації щодо розв’язання суспільно-економічних 

проблем забезпечення сталого розвитку України та її регіонів; обґрунтування 

підходів до вдосконалення просторової організації територіальних ринків послуг. 

У 1964 р. в структурі Інституту геологічних наук згідно з постановою «Про 

розвиток в Академії наук УРСР досліджень у галузі географії» було створено СГ АН 

УРСР на чолі з М. Паламарчуком, який очолив і відділ економічної географії. У 

1967 р. відповідно до постанови Президії СГ АН УРСР було передано до складу 

РВПС під керівництвом М. Паламарчука. З переходом Сектору до Ради, відділ 

економічної географії став називатися відділом теорії економіки районів та 

економічної географії. У 1970 р. Сектор було передано до складу Інституту 

геофізики АН УРСР й очолював його до 1979 р. А. Золовський. Відділ теорії 

економіки районів та економічної географії в 1970 р. було перейменовано у відділ 

теоретичних проблем економічної географії. У 1980 р. Сектор було уведено в 

структуру Морського гідрофізичного фізичного інституту, у 1981 р. він був 

перетворений на ВГ АН УРСР, а в 1983 р. його знову повернули до складу Інституту 

геофізики АН УРСР. Керівником Сектору (Відділення) у 1979–1989 рр. був 

О. Маринич, а в 1989–1991 рр. – Л. Руденко. Розвиток суспільно-географічної науки 

в Секторі (Відділенні) висвітлено у праці «Географічна наука в Національній 

академії наук України», видрукуваній у 2009 р. за редакцією Л. Руденка.  

Отже, економіко-географічна наука в АН УРСР у 1960–80-х рр. розвивалася в 

науковій школі геокомплексології під керівництвом М. Паламарчука. У цей час було 

розроблено та втілено у практику районного управління і планування економіко-

географічні основи територіальної організації виробництва, оцінки ПРП території, 
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формування систем розселення населення. Крім М. Паламарчука співробітниками 

відділу економічної географії в різний час протягом 1960–80-х рр. були І. Горленко, 

Ю. Пітюренко, Г. Балабанов, В. Нагірна, М. Фащевський, Я. Олійник, В. Семенов, 

Т. Яснюк, Н. Процко, К. Тащук, С. Малюк та інші. М. Паламарчук очолив 

дослідження із проблем спеціалізації, розміщення й комплексного розвитку галузей 

господарства, розвитку і розміщення продуктивних сил економічних районів. Разом 

із співробітниками та аспірантами відділу започаткував обґрунтування проблеми 

формування виробничих ТВК та їхньої структури. Метою економіко-географічних 

досліджень було удосконалення територіального планування, управління галузями 

виробництва, використання природних і трудових  ресурсів. Особлива увага 

зверталася на вивчення АПК, а з 1980-х рр. також на питання комплексного 

просторового розвитку суспільства. Результатами досліджень стала розробка основ 

територіальної організації галузей виробництва і розселення населення, формування 

АПК та транспортних систем як чинника районоутворення.  

Автори праці «Географічна наука в Національній академії наук України» 

стверджують, що генерування нових ідей в економічній географії, їх втілення в 

численних наукових розробках, опублікованих працях, згуртування колективу 

науковців, визначення напрямів економіко-географічних досліджень, упровадження 

результатів досліджень у господарську діяльність, соціальні процеси, систему 

освіти, плеяда підготовлених кандидатів і докторів наук у галузі економічної 

географії є неспростовним доказом створення в Секторі (Відділенні) географії АН 

УРСР наукової школи під керівництвом М. Паламарчука. Основними напрямами 

роботи школи були: розробка теорії ТВК; системно-структурний аналіз ТВК у 

галузевому, функціональному і територіальному відношеннях; дослідження 

мінерально-сировинних ресурсів; вивчення територіальної структури промислових 

комплексів; розробка теорії  формування територіальних АПК і їх типізація; 

обґрунтування географічного змісту проблеми взаємодії суспільства і природи; 

формулювання теорії суспільно-територіальних систем [54, с. 83]. 

Наприкінці 1980-х рр. академічна суспільно-географічна школа була обмежена 

у реалізації цілого ряду своїх можливостей у зв’язку з відсутністю власної 
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організаційної структури. У доповіді Л. Руденка на засіданні Президії АН УРСР 

«Про розвиток  географічних досліджень в АН УРСР» (1991 р.) йшлося про те, що 

«… у тому складі, у якому працює колектив, ми відчуваємо, що вичерпали всі 

можливості існуючої структури […] Сучасна географія вимагає переходу до нових 

методологій і методики осмислення тих процесів, які відбуваються в природі, 

суспільстві, серед населення… Зміцненню позицій географії сприяло б 

перетворення Відділення географії в іншу структуру…» [216, с. 64–65]. Отже, 

відкриття Інституту географії було зумовлене об’єктивними чинниками 

необхідності розширення спектру суспільно-географічних досліджень, зростання 

ролі науки у розв’язанні актуальних завдань раціонального природокористування, 

розвитку суспільства, еколого-географічних проблем тощо.  

ІГ НАН України було утворено відповідно до постанови Президії, на базі ВГ 

АН УРСР у 1991 р. під керівництвом Л. Руденка. Із шести відділів Інституту три 

були суспільно-географічними: суспільно-географічних досліджень, географії 

населення і розселення та еколого-географічних проблем й географії транспорту.  

У 1988–1995 рр. завідувачем відділу суспільно-географічних досліджень 

(перейменований у 1994 р.)  була І. Горленко, згодом відділ очолювали Г. Балабанов 

у 1996–2002 рр., В. Нагірна (2003–2009 рр.), з 2010 р. – Г. Підгрушний. 

Співробітники, аспіранти та докторанти відділу спрямували зусилля на вивчення 

закономірностей розвитку й територіальної організації виробництва та розселення; 

особливостей формування територіальної структури господарства й розселення в 

Україні та напрями її вдосконалення в контексті світових суспільних процесів; 

трансформаційних процесів у структурі територіальної організації господарської 

діяльності в умовах ринкової системи господарювання; суспільно-географічних 

основ регіонального розвитку держави,  інтеграції України у світове співтовариство; 

дослідження інтегрального потенціалу території України, а також формування та 

розвиток соціально-економічного каркасу території України. 

Основні результати досліджень відображено у працях «Суспільно-

територіальні системи (логіко-математичне моделювання)» (О. Паламарчук, 

1992 р.), «Територіальна організація життєдіяльності населення» (М. Фащевский та 
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ін., 1992 р.), «Проблеми комплексного розвитку території» (Г. Балабанов, 

І. Горленко, Л. Руденко та ін., 1994 р.), «Тваринницько-промисловий комплекс 

України (територіальна організація і природокористування)» (В. Нагірна, 1995 р.), 

«Економічні райони України» (І. Горленко, Л. Тарангул, 1999 р.), «Трансформація 

структури господарства України: регіональний аспект» (за ред. Г. Балабанова та 

В. Нагірної 2003), «Промисловість і регіональний розвиток України» 

(Г. Підгрушний, 2009 р.), «Територіальна структура господарства і розселення 

населення в Україні» (за ред. В. Нагірної, 2010 р.) «Зміни міського простору в 

Україні» (за ред. Л. Руденка, 2013 р.). 

Фундаментальні та прикладні суспільно-географічні дослідження проводяться 

також у відділі природокористування та збалансованого розвитку (до 2004 р. відділ 

регіональних еколого-географічних проблем і географії транспорту). У 1985–1995 

рр. відділ очолював В. Волошин, із 1996 р. до 2004 р. обов'язки завідувача відділом 

виконували С. Лісовський (1996–2000 рр.), І. Гукалова (2000–2002рр.), В. Дубін 

(2002–2004 рр). З 2004 р. відділ очолює С. Лісовський. Серед пріоритетних напрямів 

роботи відділу є розвиток теорії збалансованого економічного, соціального та 

екологічного розвитку України; дослідження сучасних глобалізаційних та 

інтеграційних процесів і геополітичної ситуації; аналіз та розробка суспільно-

географічних основ дослідження якості життя населення та особливостей 

розселення в Україні; розробка основ дослідження транспортної системи України та 

окремих регіонів; дослідження лісокористування й лісоекологічних проблем. 

Співробітники відділу виконали такі дослідження: «Оцінка стану виконання 

підсумкових документів Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 

2002) в Україні» (Л. Руденко, Г. Білявський, І. Горленко та ін., 2004 р.), «Україна: 

основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ ст. (географічний аспект)» 

(за ред. Л. Руденка, 2005 р.), «Основи сталого (збалансованого) економічного, 

соціального, екологічного розвитку» (С. Лісовський, 2007 р.), «Глобалізація та її 

вплив на розвиток регіонів України» (Є. Маруняк, 2007 р.), «Якість життя населення 

України: суспільно-географічна концептуалізація» (І. Гукалова, 2008 р.), 

«Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України» (С. Лісовський, 
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2009 р.), «Екологічні та соціальні наслідки міжнародної економічної інтеграції 

України» (за ред. С. Лісовського, 2012 р.), «Наукові засади розробки стратегії 

сталого розвитку України» (2012 р.), «Стан виконання в Україні положень «Порядку 

денного на XXI століття» (2002–2012 рр.)» (за ред. Л. Руденка, 2014 р.).  

Суспільно-географічну картографію розвивають співробітники відділу 

картографії під керівництвом Л. Руденка. У процесі реалізації основних напрямів 

роботи відділу проводяться теоретичні та прикладні розробки із суспільно-

географічної картографії, комплексного і системного тематичного картографування, 

а також атласного картографування, розробки сучасних геоінформаційних 

технологій. Значними результатами роботи є праці «Картографічне дослідження 

природокористування» (Л. Руденко, Г. Пархоменко, А. Молочко та ін., 1991 р.), 

«Медико-географічне картографування території України» (В. Шевченко, 1994 р.), 

«Картографічне моделювання» (Т. Козаченко, Г. Пархоменко А. Молочко, 1999 р.), 

«Картографічне дослідження динаміки демографічних процесів в Україні» 

(Т. Курач, 2004 р.), «Національний атлас України. Наукові основи створення та їх 

реалізація» (за ред. Л. Руденка, 2007 р.), «Геоінформаційне  картографування  в  

Україні:  концептуальні  основи  і  напрями  розвитку»  (гол.  ред. Л. Руденко, 

2011 р.). Співробітники відділу картографії разом з іншими вченими у 2007 р. 

підготували «Національний атлас України». 

Інститут є провідним центром з підготовки наукових кадрів. У рамках традицій 

його наукової школи підготували або захистили докторські дисертації О. Хомра, 

В. Руденко, Е. Мехралієв, Г. Балабанов, П. Коваленко, М. Фащевський, М. Крачило, 

В. Нагірна, А. Доценко, М. Нікітіна, Б. Яценко, С. Лісовський, І. Яковенко, 

Г. Підгрушний, І. Гукалова, Ю. Палеха, Є. Маруняк.  

Отже, основні результати наукової школи ІГ НАНУ представлені 

обґрунтуванням пріоритетних напрямів суспільно-географічних досліджень, 

вивченням особливостей процесів життєдіяльності населення України; розробкою 

типології регіонів для здійснення державної регіональної політики, виявленням 

особливостей трансформації та визначенням напрямів удосконалення структури 

господарства України в регіональному аспекті, створенням географічної концепції 
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моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів України, аналізом соціально-

економічного стану в регіонах, забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській 

АЕС, виявленням змін у структурі розселення населення, розробкою напрямів 

соціально-економічного розвитку цих територій з урахуванням їхнього екологічного 

та радіаційного стану, висвітленням основних чинників збалансованого розвитку 

території України, визначенням впливу провідних галузей господарства на її 

економічний і соціальний розвиток та екологічну ситуацію, обґрунтуванням 

основних напрямів удосконалення державної регіональної політики з урахуванням 

суспільно-географічних засад економічного й господарського розвитку регіонів. 

Співробітники Інституту також опрацювали теоретико-методологічні засади й 

розробили методику дослідження наукового забезпечення сталого економічного, 

соціального і екологічного розвитку України та її регіонів, вивчили економіку 

країни та її окремі галузі як фактори, що впливають на стан і якість компонентів 

навколишнього середовища в Україні та її регіонах в умовах трансформаційних 

процесів, розробили суспільно-географічні основи дослідження якості життя 

населення в Україні, проаналізували системи розселення в контексті збалансованого 

розвитку, запропонували рекомендації щодо поліпшення еколого-географічної 

ситуації в Україні, визначили екологічні пріоритети в реалізації засад регіональної 

політики [93, с. 3–7; 383, с. 3–10; 385, с. 70–77]. 

Тематика досліджень наукової школи ІГ НАНУ, під керівництвом Л. Руденка 

упродовж останніх років спрямована на дослідження основ трансформації 

господарства України, перебудови його галузевої та територіальної структури. 

Унаслідок цього розроблено концептуальні основи дослідження територіальної 

структури господарства за умов ринку та під впливом глобалізації, виявлено зміни в 

основних галузях господарської діяльності та їхній вплив на територіальну 

структуру виробництва, висвітлено територіальні відмінності соціально-

демографічних процесів, обґрунтовано принципи та напрями вдосконалення 

територіальної структури й розселення населення з урахуванням інтеграції України 

у світове співтовариство. Велике значення для подальшого розвитку регіональних 

суспільно-географічних досліджень мали аналіз та виявлення територіальних 
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відмінностей складників інтегрального потенціалу території Київської області, 

розробка методики дослідження полюсів соціально-економічного зростання, оцінка 

сучасного стану соціально-економічного розвитку господарських центрів України, 

дослідження особливостей міського простору та його реакції на світові й регіональні 

виклики, тенденції розвитку міст України. Співробітники Інституту доопрацювали 

проект Стратегії сталого розвитку України, проаналізували передумови й чинники, 

визначили основні принципи та стратегічні цілі переходу України до сталого 

розвитку. Опрацьовано регіональні рівні його досягнення та детально розглянуто 

соціальний складник стратегії, здійснено оцінювання змін структури 

природокористування в Україні, виявлено конфлікти у використанні ПРП її регіонів, 

проаналізовано причини їх виникнення [259, с. 3–20; 388, с. 3–12].   

У складі Київської наукової школи суспільної географії сформувалися 

персональні наукові школи К. Воблого, Г. Кривченка, П. Першина, Я. Фейгіна, 

М. Середенка, О. Діброви, Д. Богорада, М. Паламарчука, І. Кугукала, 

А . Золовського, Ю. Пітюренка, П. Волобоя, Л. Корецького, М. Пістуна,  

І. Горленко, Л. Руденка, П. Борщевського, С. Іщука,  Г. Балабанова, В. Нагірної, 

Я. Олійника, Д. Стеченка, В. Загороднього, С. Мохначука, А. Степаненка, Б. Яценка, 

А. Доценка, О. Любіцевої, К. Мезенцева, І. Смирнова, Н. Мезенцевої.  

Львівська школа суспільної географії. Особливості становлення та розвитку 

суспільно-географічної науки на Львівщині досліджено у працях О. Ващенка, 

І. Ковальчука, П. Штойка, І. Ровенчака, О. Вісьтак. Системний же підхід у вивченні 

львівської школи суспільної географії застосовано у дослідженнях О. Шаблія, який 

уперше схарактеризував процеси розвитку львівської суспільно-географічної школи, 

визначив етапи її формування, висвітлив особливості кожного етапу, представивши 

наукові напрями, організаційну структуру та лідерів [529; 531]. У 2015 р. з 

ініціативи О. Шаблія було проведено конференцію «Львівська суспільно-

географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії».  

Витоки географії у Львівському університеті сягають часів його заснування як 

Академії Єзуїтів у 1661 р., а потім заснування в 1784 р. найстарішого в Україні 

університету. В університеті на поч. ХІХ ст. функціонувала кафедра історії природи, 
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на якій у 1790–1805 рр. працював відомий дослідник географії України – Б. Гакет.  

Таблиця 3.2.3 

Етапи наукової діяльності Львівського національного університету  

імені Івана Франка в галузі суспільної географії 

 
Роки Наукові  напрями, програми та 

завдання досліджень 

Виконавці 

1883–1939 Теорія та методологія географічної науки, 

географія України, історія географії, 

географічна картографія, географія 

розселення, демо- й етногеографія, 

політична географія і геополітика, 

географія сільського господарства 

А. Реман, Г. Величко, 

С. Рудницький, В. Огоновський, 

О. Степанів, В. Кубійович 

1945–1984 Теорія та методологія економічної 

географії, економічна географія України, 

економіко-географічна картографія, 

географічна регіоналістика, географія 

населення та трудових ресурсів, географія 

сільського господарства, географія 

промисловості 

О. Ващенко, В. Огоновський, 

О. Степанів, М. Шраг, Г. Зільбер,  

І. Сваричевський, В. Луговой,  

С. Луцький, Ф. Заставний,  

О. Шаблій, М. Паробецький 

1984–1990 М. Паробецький, М. Гонак, 

Ф. Заставний, О. Шаблій,  

Г. Анісімова, В. Луговий, С. Кузик 

1990 – 

дотепер. 

Методологія та теорія суспільної географії, 

методика суспільно-географічних 

досліджень, суспільно-географічна 

картографія, історія суспільної географії, 

економічна географія України, економіко-

географічна регіоналістика, економічна 

географія зарубіжних країн, географія 

сфери послуг, географія туризму, географія 

культури, соціально-географічна 

регіоналістика, етногеографія, регіональна 

демогеографія, етнополітична географія, 

етномовна географія, геософія  

О. Шаблій, Ф. Заставний, 

М. Мальський, М. Дністрянський, 

М. Мальська, Р. Лозинський, 

І. Ровенчак, Л. Шевчук, С. Кузик, 

В. Стецький, М. Білецький,  

В. Грицевич, М. Книш, М. Влах,  

І. Гудзеляк, О. Вісьтак, М. Лаврук,  

А. Ковальчук, Н. Гасуляк, 

 Г. Лабінська, І. Пандяк,  

М. Рутинський, Н. Паньків,  

М. Гамкало,О. Бордун 

 

У 1883 р. на філософському факультеті Львівського університету було створено 

першу в Україні кафедру географії під керівництвом А. Ремана, який започатковував 

власну наукову школу, його учнями були Г. Величко та С. Рудницький. Г. Величко 

був першим українцем – доктором географії (1893 р.), на підставі чого О. Шаблій 

називає його основоположником львівської школи суспільної географії. На поч. ХХ 

ст.  С. Рудницький захистив докторат (1900 р.), обґрунтував наукові основи 

географії та став її загальновизнаним фундатором, основоположником та лідером 

наукової школи. Дослідження Г. Величка та С. Рудницького в галузі географії 

людини започаткували школу суспільної географії України на поч. ХХ ст. У 1911–
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1933 рр. Інститут географії Львівського університету очолював учень А. Ремана –

Е. Ромер. Суспільно-географічну науку у цей час представляли Ю. Вонсовіч та 

Я. Ернст. З 1933 до 1939 р. Інститут географії очолював А. Ціргофер, а в 1939 –

Ю. Полянський [190, с. 12–18]. Суспільно-географічний зміст носили дослідження 

викладачів І. Альберта та В. Качоровського. Упродовж 1920 – 30-х рр. львівська 

суспільно-географічна школа була спочатку переміщена до Відня, а згодом до 

Праги, де С. Рудницький надав їй нового життя та розпочав підготовку 

висококваліфікованих кадрів (О. Степанів, В. Огоновський, М. Іваничук, В. Буцура, 

В. Баб’як та ін.). Згодом С. Рудницький локалізував її в Харкові, де через 

аспірантуру УНДІГК продовжив роботу над формування наукової школи. 

Організаційний осередок львівської суспільно-географічної школи перемістився до 

НТШ, а її визнаним лідером став В. Кубійович.  

У 1945 р. у Львівському університеті було відкрито географічний факультет, у 

складі якого розпочала роботу кафедра економічної географії під керівництвом 

О. Ващенка, який був вихідцем із харківської школи. Наступні сорок років розвитку 

львівської школи були пов’язані насамперед із діяльністю О. Ващенка, який 

завідував кафедрою економічної географії упродовж 1945–1984 рр. та започаткував  

наукову школу комплексної територіальної організації суспільства. У перші 

повоєнні роки на кафедрі працювали також О. Степанів і В. Огоновський 

(продовжуючи традиції наукової школи С. Рудницького), а також Г. Зільбер, 

І. Сваричевський, В. Луговий, С. Луцький. Наукові дослідження кафедри у перше 

повоєнне десятиліття стосувалися географії сільського господарства західних 

областей України, в першу чергу Львівщини. У 1950-х рр. кафедра поповнилася 

власними випускниками – викладачами стали Ф. Заставний, О. Шаблій, 

М. Паробецький. На поч. 1960-х рр. на кафедрі під керівництвом О. Ващенка було 

відкрито аспірантуру (першими аспірантами були В. Луговий, О. Шаблій, М. Гонак) 

[38, с. 164–168]. Тематика наукових досліджень кафедри розширилася за рахунок 

питань географії ПРП, географії промисловості та промислового 

комплексоутворення. У 1967 р. М. Шраг (Політехнічний інститут) захистив 

докторську дисертацію з проблем теорії комплексного розвитку промисловості.  
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У 1971 р. О. Ващенко також захистив докторську дисертацію із проблем 

комплексного атласного картографування. Упродовж 1970–80-х рр. як напрям 

наукових досліджень розвивалися теорія і практика міжгалузевих територіальних 

комплексів, насамперед лісо-, агропромислових і рекреаційних. У 1978 р. 

докторську дисертацію із проблем теорії та методики дослідження міжгалузевих 

територіальних комплексів захистив О. Шаблій. Наукова діяльність кафедри була 

представлена такими напрямами: теорія і методологія комплексної територіальної 

організації виробництва (О. Ващенко, Ф. Заставний, О. Шаблій), економіко-

географічне районування (О. Ващенко), розміщення галузей і міжгалузевих 

комплексів (О. Ващенко, Ф. Заставний, О. Шаблій, Л. Коротун, М. Білик, 

Н. Недашківська, М. Білецький), географія населення і розселення (О. Шаблій, 

Б. Заставецький), атласного картографування (О. Ващенко, О. Шаблій, В. Луговий).  

Після смерті О. Ващенка функції завідувачів кафедри виконували 

М. Паробецький (1984–1986 рр.), М. Гонак (1986–1988 рр.) та Ф. Заставний (1988–

1990 рр.). У 1988 р. кафедра була перейменована на кафедру економічної та 

соціальної географії. У 1990 р. на базі кафедри під керівництвом Ф. Заставного було 

організовано нову кафедру географії України. 

З 1990 р. кафедрою економічної та соціальної географії керує О. Шаблій. На 

кафедрі сформувався її сучасний кадровий потенціал, розвинулися традиційні та  

утвердилися нові напрями досліджень, зокрема соціальна географія, демогеографія, 

політична географія та історія географії. Під керівництвом О.Шаблія кафедра 

працювала над комплексною темою, присвяченій вивченню суспільно-

географічного потенціалу як чинника подолання рецесії соціально-економічного 

розвитку Карпатського регіону України. Особливих результатів досягнуто в теорії і 

методиці досліджень (О. Шаблій, І. Ровенчак, В. Грицевич, М. Книш, М. Влах), 

країнознавстві та краєзнавстві (О. Шаблій, І. Ровенчак, О. Вісьтак, М. Книш, 

С. Кузик, В. Стецький); українознавстві (О. Шаблій, І. Ровенчак, О. Вісьтак, 

М. Влах), демогеографії (О. Шаблій, І. Ровенчак, М. Білецький, В. Грицевич, 

М. Влах,  І. Гудзеляк, С. Кузик), економічній географії (О. Шаблій, М. Влах, 

М. Книш), політичній географії та геополітиці (О. Шаблій, І. Ровенчак, 
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О. Вісьтак, М. Книш); географічній картографії (О. Шаблій, І. Ровенчак), історії 

географії (О. Шаблій, І. Ровенчак, О. Вісьтак, М. Влах). 

Випускниками кафедри у різні роки були професори Ф. Заставний, Р. Язиніна, 

М. Пістун, О. Шаблій, С. Іщук, О. Топчієв, С. Писаренко, Р. Іванух, В. Нагірна, 

П. Луцишин, О. Заставецька, М. Мальський, М. Мальська та ін. Окремим напрямком 

роботи кафедри стала підготовка фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру та 

докторантуру, в тому числі і для інших наукових центрів. Львівська суспільно-

географічна школа репрезентована також іншими структурними підрозділами 

географічного факультету, зокрема кафедрами географії України (завідувачі 

Ф. Заставний у 1990 – 2009 рр. та Р. Лозинський із 2010 р.) та туризму – створена у 

2003 р. (завідувач – М. Мальська) [56].  

Кафедра географії України під керівництвом Ф. Заставного розпочала 

формування наукової школи географічного українознавства. Уже в перші роки свого 

існування (в умовах фактичної відсутності як вузькопрофільних праць із різних 

галузей географії України, так і узагальнюючої праці з проблем географічного 

українознавства) вона визначилася з провідними напрямами наукової роботи. 

Ф. Заставний підготував у 1990 р. навчальний посібник «Географія України». В 

1990-х рр. були захищені перші кандидатські дисертації (М. Дністрянський, 

М. Лаврук, А. Ковальчук). Провідними напрямами наукової діяльності є: 

етногеографія України (М. Дністрянський, М. Лаврук, Р. Лозинський), географія 

населення і географія поселень в Україні (Н. Гасуляк, Г. Лабінська), політична 

географія і геополітика (М. Дністрянський, О. Склярська), історична географія 

України (М. Дністрянський, Р. Лозинський), комплексні регіональні географічні 

дослідження (Р. Лозинський, М. Лаврук); географія туризму й рекреаційна географія 

України (Р. Лозинський, О. Стецюк); географічне краєзнавство (М. Лаврук). 

Кафедра туризму працює над комплексним вивченням географії й менеджменту 

туризму та організації комплексу послуг у сфері туризму. У зв’язку із її реалізацією 

на кафедрі сформувалися такі напрями досліджень: теорія і методологія туризму 

(М. Мальська, М. Рутинський), територіальна організація сфери послуг Західного 

регіону України (М. Мальська, І. Пандяк), рекреаційна географія (М. Рутинський, 
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М. Гамкало), географія туризму України (М. Рутинський, Н. Паньків), туристичне 

країнознавство та краєзнавство (М. Гамкало, О. Бордун, М. Рутинський). 

Осередок суспільно-географічної школи у Львові сформувався й поза межами 

університету. Ідеться про Інститут регіональних досліджень НАН України, що 

постав на базі Львівського відділення Інституту економіки. З Інститутом 

регіональних досліджень пов’язана діяльність М. Долішнього, Р. Івануха,  

С. Писаренко та Л. Шевчук. 

У складі Львівської суспільно-географічної школи відбулося становлення 

наукових шкіл С. Рудницького, В. Огоновського, О. Ващенка, Ф. Заставного, 

М. Долішнього, О. Шаблія, Л. Шевчук. На сучасному етапі розвитку львівської 

школи суспільної географії її лідером є О. Шаблій.  

Харківська суспільно-географічна школа. Дослідженню розвитку суспільно-

географічної науки на Харківщині присвячено роботи А. Голікова [60], Л. Нємець, 

К. Нємця, Ю. Кандиби [271; 272], П. Черномаза [519], Л. Божко [32] та ін.  

З відкриттям у Харкові в 1804 р. університету систематично вивчаються 

природа, населення та господарство Слобожанщини і Лівобережного Придніпров’я. 

 

Таблиця 3.2.4 

Етапи наукової діяльності Харківського національного університету  

імені В. Н. Каразіна в галузі суспільної географії 

 
Роки Наукові  напрями, програми та 

завдання досліджень 

Виконавці 

1889–1926 Географія розселення, демо- й 

етногеографія 

А. Краснов, О. Івановський, 

Ф. Матвієнко-Гарнага 

1927–1934 Теорія та методологія географії, географія 

України, історія географії, географічна 

регіоналістика та краєзнавство, географічна 

картографія, розміщення продуктивних сил 

С. Рудницький, Г. Величко, 

В. Геринович, К. Дубняк, 

І. Ландо, В. Баб’як 

1934–1945 Економічна географія України, економіко-

географічна регіоналістика  

В. Анісімов, І. Ландо, 

Г. Ваньков, М. П’ятигорський, 

 О. Чегорян, П. Сольонов, 

Ф. Трипілець 

1946–1973 Економічна географія України, економіко-

географічна регіоналістика, географія 

сільського господарства, географія 

промисловості, соціальна географія, 

економічна географія зарубіжних країн  

Ф. Трипілець, П. Сольонов, 

М. П’ятигорський, О. Чегорян, 

М. Демченко, Д. Гук,  

Т. Трипілець, А.Красильщиков, 

М. Коломієць, Г. Побережна, 

Є. Майковська, А. Голіков 
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1973–2001 А. Голіков, В. Кравченко, 

О. Якушев, В.  Чайченко, 

Л. Панасенко, В. Редін, 

В. Благов, Л. Шульженко,  

О. Дейнека , С. Юрченко, 

Ю. Грицак, П. Черномаз 

2001 – 

дотепер 

Методологія та теорія суспільної географії, 

методика суспільно-географічних 

досліджень, історія суспільної географії, 

соціальна географія, демогеографія, 

географія трудових ресурсів, 

геоглобалістика, економічна географія 

зарубіжних країн, географія сфери послуг  

А. Голіков, Л. Нємець, 

К. Нємець, С. Костріков, 

В. Редін, Л. Ключко, 

Ю. Кандиба, Г. Кулєшова, 

П. Вірченко, К. Сегіда,  

Н. Гусєва, Н. Казакова, 

О. Ханова, П. Черномаз, 

С. Юрченко, Ю. Грицак, 

А. Байназаров 

 

У 1884 p. в на історико-філологічному факультеті було засновано кафедру 

географії і етнографії, у 1889 р. керівником кафедри став А. Краснов. Це була друга 

в Україні університетська кафедра географії (перша – у Львівському університеті), а 

А. Краснов був автором першої в Російській імперії докторської дисертації з 

географії. З його ініціативи кафедру було передано до складу фізико-математичного 

факультету. У 1914 її очолив О. Івановський – фахівець у галузі антропогеографії та 

географії населення, який свого часу навчався у Ф. Ратцеля та А. Геттнера.  

Після реорганізації Харківського університету, на його базі було створено 

окремі ВНЗ, зокрема Інститут фізико-математичних наук. До його складу увійшла 

науково-дослідна кафедра географії та антропології, заснована в 1920 р. На час 

заснування вона називалася кафедрою українознавства й розподілялася на три 

секції: антропології і етнології під керівництвом О. Івановського, фізичної географії 

під керівництвом А. Рейнгарда і фізичної антропології під керівництвом  

В. Штефко. Завідував кафедрою О. Івановський. У 1922 р. вона була перейменована 

у кафедру географії та українознавства, а вже через рік на кафедру географії та 

антропології України. В складі кафедри було виокремлено три секції: географії і 

антропології (О. Івановський) та картографії (А. Рейнгард). На базі університету 

було спочатку створено Академію теоретичних знань, а потім Харківський ІНО, де з 

1921 по 1930 р. кафедру географії також очолював О. Івановський. З його ініціативи 

в 1928 р. тут було відкрито географічний факультет. З 1930 до 1933 р. кафедру 
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географії Харківського ІНО очолював С. Рудницький. 

У Харкові в 1920 – поч. 1930-х рр. діяла низка наукових установ, які проводили 

суспільно-географічні дослідження. Упродовж 1927–1934 рр., коли функціонував 

УНДІГК сюди перемістився організаційний центр географії України. Зважаючи на 

те, що формування наукової школи УНДІГК та її персональний склад зовсім не 

досліджені, їх розглянемо окремо. У 1925–1934 рр. працював Український комітет 

краєзнавства (УКК). Рішення про утворення УКК було прийняте після проведення в 

Харкові в 1924 р. Першого всеукраїнського з’їзду з вивчення продуктивних сил та 

народного господарства України. Одним із завдань УКК, за обґрунтуванням 

К. Дубняка було вивчення природних умов України, її природно-виробничих сил та 

сприяння економічного розвитку держави» [122, с. 224–237]. До складу УКК в 

різний час входили С. Рудницький, К. Дубняк, В. Геринович. Під егідою УКК 

виходив науково-методичний журнал «Краєзнавство», на сторінках якого було 

видруковано низку важливих праць з економічної географії України та її регіонів.  

Наукові традиції кафедри географії та антропології (О. Івановський), а ще 

більше відділу антропогеографії (економічної географії) УНДІГК (Г. Величко, 

В. Геринович, К. Дубняк, доц. І. Ландо та ін.) сприяли підготовці фахівців у галузі 

суспільно-географічної науки (О. Діброва, Г. Ваньков, П. Сольонов, О. Чегорян) та 

відкриттю в Харківському університеті в 1934 р. геолого-географічного факультету 

та кафедри економічної географії у його складі. На момент створення на кафедрі 

працювали В. Анісімов, Г. Ваньков, М. П’ятигорський, О. Чегорян та Ф. Трипілець. 

Більшість із них пройшли аспірантську підготовку в УНДІГК та захистили перші в 

УРСР кандидатські дисертації із економічної географії. Першими завідувачами 

кафедри були: В. Анісімов (1934–1935 рр.), І. Ландо (1935–1937 рр.), Г. Ваньков 

(1937–1940 рр.), Ф. Трипілець (1940–1941 рр.). Наукова робота викладачів кафедри 

розвивалася у межах районної школи, а тому була спрямована на економіко-

географічні описи окремих областей УРСР.  

Після війни та відновлення кафедри, її очолювали: у 1944–1946 рр. –

П. Сольонов, 1946–1973 рр. – Ф. Трипілець.  На кафедру повернулися О. Чегорян, 

М. П’ятигорський, М. Демченко, вона поповнилася також випускниками перших 
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повоєнних років, зокрема Д. Гуком, Т. Трипільцем, А. Красильщиковим, 

М. Коломійцем, Г. Побережною та ін. Кафедра проводила економіко-географічні 

дослідження південних областей України, бо цього вимагало  будівництво 

гідротехнічних споруд у басейні Дніпра; ПРП, населення і господарства областей 

Лівобережної України; Донецько-Придніпровського району, а також Харківської, 

Полтавської і Сумської областей. У 1960–70-х рр. розпочали роботу А. Голіков, 

В. Кравченко, О. Якушев, В. Чайченко, Л. Панасенко, В. Редін та В. Благов.  

З 1973 до 1998 р. завідувачем кафедри економічної географії був А. Голіков. 

Кафедра розпочала роботу над вивченням районного ТВК північно-східних 

областей УРСР, акцентуючи увагу на формуванні та територіальній організації 

машинобудівного й водогосподарського комплексів (А. Голіков), населенні і 

трудових ресурсах (В. Благов, Л.  Панасенко, Г. Данилевич, В. Чайченко), природно-

ресурсному потенціалі регіону. Новими напрямами стали розробки математичних 

методів (А. Голіков), економіко-географічне прогнозування (В. Кравченко), еколого-

географічні (А. Голіков, В. Редін, Л. Шульженко) та соціально-географічні 

(О. Дейнека, С. Юрченко, В. Редін) дослідження.   

У 1993 р. кафедра економічної географії була перейменована на кафедру 

соціально-економічної географії і міжнародних економічних відносин (завідувач –

А. Голіков). Колектив кафедри розробляв проблему суспільно-географічного 

вивчення та пошуку стратегії оптимального розвитку регіонів України. У 1998 р. 

А. Голіков перейшов на економічний факультет, де очолив кафедру міжнародної 

економіки та міжнародних економічних відносин. У 2001 р. на базі кафедри 

економічної географії було утворено кафедру соціально-економічної географії і 

регіонознавства (завідувачі – О. Кузін (2001–2006 рр.), Л. Нємець з 2006 р.). Після 

захисту докторських дисертацій Л. Нємець (2004 р.) та К. Нємця (2006 р.) на кафедрі 

почався якісно новий етап її розвитку, було започатковано сучасну суспільно-

географічну школу. Упродовж останніх років колективом кафедри проводяться 

дослідження соціально-географічних особливостей безпеки регіону в умовах 

раціонального природокористування, основ стійкого розвитку регіону, особливостей 

транскордонного співробітництва районів Харківської області в умовах стійкого 
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розвитку єврорегіону «Слобожанщина», територіальних особливостей соціальної 

інфраструктури сільської місцевості та шляхів її оптимізації, суспільно-

географічних особливостей стійкого регіонального розвитку Харківської області, 

територіальних особливостей формування конкурентоспроможності регіону тощо.  

На кафедрі започатковані  наукові школи Л. Нємець та К. Нємця. Тут також 

працюють С. Костріков, В. Редін, Л. Ключко, Ю. Кандиба, Г. Кулєшова, 

П. Вірченко, К. Сегіда, Н. Гусєва. На кафедрі міжнародних економічних відносин 

(завідувач – Н. Казакова) продовжує розвиватися наукова школа А. Голікова, тут 

також працюють економіко-географи О. Ханова та П. Черномаз. Одним із напрямів 

наукових досліджень є соціально-економічні основи транскордонного 

співробітництва. У 2005 р. в Харківському університеті було відкрито кафедру 

туристичного бізнесу (завідувач – А. Парфіненко), з-поміж викладачів кафедри 

економіко-географами є С. Юрченко, Ю. Грицак та А. Байназаров. Тематика їх 

досліджень охоплює проблеми туризму в системі пріоритетів регіонального 

розвитку, обґрунтування туристичного іміджу регіону, вивчення туристичної сфери 

як пріоритетного напрямку соціально-економічного розвитку регіону, а також 

дослідження туристичної політики зарубіжних країн.  

У Харківській школі суспільної географії простежується формування 

персональних наукових шкіл С. Рудницького – І. Ландо, Ф. Трипільця, А. Голікова, 

Л. Нємець, К. Нємця. 

Чернівецька школа суспільної географії. Питання розвитку суспільно-

географічної науки в Чернівецькому університеті висвітлено у роботах М. Ігнатенка 

[174], Я. Жупнаського [134; 137], В. Руденка, В. Круля, В. Джамана [84] та ін.  

З відкриттям у 1875 р. Чернівецького університету в ньому було започатковано 

суспільно-географічні дослідження, однак на рівні навчальних дисциплін. 

Географію, зокрема загальну, регіональну, антропогеографію та статистику в різний 

час викладали О. Зупан, Ф. Ленквер, Ю. Платтер, Е. Міллер, А. Бемерсгайм. У 

1923 р. у Чернівецькому університеті відкрили географічне відділення, де загальну 

географію та географію людини викладав К. Бретеску. Із початком Другої світової 

війни та включенням Буковини до складу СРСР у 1940 р. в Чернівецькому 
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університеті було відкрито геолого-географічний факультет. У його складі 

організовано кафедру економічної географії під керівництвом Г. Ванькова 

(випускника аспірантури УНДІГК). У післявоєнний час кафедрою керували  

Г. Ваньков (1945–1950 рр.), Г. Новицький (1950–1952 рр.), В. Оникієнко (1952–

1961 рр.), Б. Вишневський (1961–1964 рр.), М. Ігнатенко (1965–1988 рр.), 

Я. Жупанський (1989–1990 рр.), В. Руденко (з 1990 р.) .  

Таблиця 3.2.5 

Етапи наукової діяльності Чернівецького національного університету  

імені Юрія Федьковича в галузі суспільної географії 

 
Роки Наукові  напрями, програми та 

завдання досліджень 

Виконавці 

1875–1940 Антропогеографія  О. Зупан, Ф. Ленквер, 

Ю. Платтер, Е. Міллер, 

А. Бемерсгайм, К. Братеску 

1945–1965 Економіко-географічна регіоналістика, 

географія сільського господарства, 

географія промисловості, географія 

трудових ресурсів 

Г. Ваньков, А. Синявський, 

Г. Новицький, Є. Миронова, 

В. Онікієнко, Б. Вишневський  

1965–1988 Економічна географія України, економіко-

географічна картографія, географія 

природно-ресурсного потенціалу, 

географія промисловості, соціальна 

географія 

М. Ігнатенко, Я. Жупанський, 

М. Крачило, Н. Андрейцова, 

Е. Вихованський, Е. Медвєдкова,  

М. Курилюк, А. Дарова, 

Н. Коновалова, Я. Кирпушко,  

Й. Бурка, М. Жук, Е. Калмуцька  

1989 – 

дотепер  

Історія суспільної географії, географія 

природно-ресурсного потенціалу, 

географія сільського господарства, 

економіко-географічна регіоналістика, 

географія туризму, географія розселення, 

історична географія населення, соціально-

географічна регіоналістика, географія 

релігій  

Я. Жупанський, В. Руденко, 

В. Джаман, В. Круль, П. Сухий, 

М. Заячук, Т. Соловей, В. Вацеба, 

М. Цепенда, О. Чубрей, В. Бурка, 

В. Грицку, М. Ячнюк, І. Костащук, 

М. Жук, В. Явкін, О. Король,  

В. Ясенчук, Ж. Бучко, Г. Круль,  

О. Заячук, В. Іванунік, В.Костащук 

 

Наприкінці 1940 – на поч. 1960-х рр. на кафедрі в різний час працювали також 

А. Синявський, В. Тюрін, Є. Миронова та ін. У цей час чітко окреслилася тематика 

досліджень – вивчення галузевої структури й розміщення господарства Чернівецької 

області. З поч. 1960-х рр. кафедра розпочала системну роботу над обґрунтуванням 

розміщення й перспективного розвитку продуктивних сил, формуванням галузевих 

та виробничо-територіальних комплексів Західної України, передовсім  

Карпатського регіону (Н. Андрейцова, Е. Вихованський, Я. Жупанський, 
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М. Ігнатенко, О. Ічоткін, І. Кончаківський, В. Руфін), географії сільського 

господарства (Е. Медвєдкова, М. Курилюк, Н. Коновалова, Я. Кирпушко), географії 

населення і розселення (Т. Дагаєва, В. Бутковський, М. Крачило, В.Оникієнко). У 

1970–80-х рр. сформувалася наукова школа проф. М. Ігнатенка. Згодом до тематики 

додалися питання географії будівельної індустрії (Й. Бурка, М. Жук), сфери 

обслуговування (Е. Калмуцька), географії туризму (М. Крачило), історії географії 

(Я. Жупанський). Особливе місце в роботі чернівецької школи посіли дослідження 

під керівництвом Я. Жупанського в галузі географічної картографії. Упродовж 1980-

х рр. на кафедрі сформувався, а в 1990-х рр. утвердився під керівництвом 

М. Ігнатенка та В. Руденка новий напрям досліджень – географія ПРП України. 

Сучасні дослідження співробітників кафедри зорієнтовані на географічне 

ресурсознавство (оцінка ПРП, визначення сукупного ресурсного потенціалу 

території, дослідження територіальної організації природно-ресурсних комплексів, 

якісно-кількісних характеристик водних ресурсів та біологічних ресурсів і їх 

використання), економічну географію (дослідження ТВК, будівельно-індустріальних 

комплексів, територіальної організації сільського господарства, АПК України, 

водогосподарських комплексів), історію географії (становлення суспільно-

географічних напрямів в географії, конструктивно-географічних напрямів 

раціонального природокористування), історичну географію (дослідження 

антропогенних змін природи та заселення західних областей), конструктивну 

географію (дослідження гідроекологічних проблем України, засад раціонального 

природокористування, ефективних методів управління природоохоронною 

діяльністю, основ удосконалення організаційних і методичних принципів системи 

моніторингу природного середовища в Україні). На кафедрі працюють В. Руденко, 

Т. Соловей, В. Вацеба, М. Цепенда, О. Чубрей, В. Бурка, В. Грицку, К. Наконечний, 

О. Данілова, І. Кібич, М. Ячнюк.  

У 1991 р. у Чернівецькому університеті було відкрито кафедру географії і 

картографії України (завідувачі у 1991 – 2004 рр. – Я. Жупанський, з 2004 р. – 

В. Джаман), яка розпочала комплексні дослідження з питань історії та методології 

географії України (Я. Жупанський), географії населення та розселення (В. Джаман), 
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географічного краєзнавства (Я. Жупанський, В. Круль), історичної географії 

України (В. Круль), територіальної організації АПК (П. Сухий, М. Заячук), 

картографічного моделювання (М. Білокриницький, М. Ранський). Сучасні 

дослідження репрезентують вивчення особливостей краєзнавчого картографування 

України, географії Карпатсько-Подільського регіону та структурних змін його 

господарського комплексу, демо- та етнорелігійної організації населення. 

У 2009 р. на базі кафедри географії України, картографії та геоінформатики 

було відкрито кафедру геодезії, картографії та управління територіями (завідувач –

П. Сухий), співробітники якої працюють над розробкою проблем комплексної 

організації території, методики застосування геоінформаційних технологій і ГІС, 

оцінкою якості земель населених пунктів, моніторингом земель та природних 

ресурсів, прогнозуванням та плануванням розвитку територій. 

Суспільно-географічні дослідження в Чернівецькому університеті 

здійснюються також викладачами іншим кафедр, зокрема географії та менеджменту 

туризму (створена у 2003 р., завідувачі – М. Жук, В. Явкін), кафедра соціальної 

географії та рекреаційного природокористування (створена у 2006 р., завідувач – 

К. Кілінська). Дослідження кафедри географії та менеджменту туризму спрямовані 

на вивчення теорії та методики географічних досліджень рекреаційних ресурсів 

регіону  (В. Явкін, Л. Савранчук, О. Король, В. Ясенчук, Ж. Бучко, Г. Круль, 

О. Заячук, В. Іванунік). Напрямами досліджень кафедри соціальної географії та 

рекреаційного природокористування є еколого-прогнозна оцінка природно-

господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону (К. Кілінська), 

економіко-географічні аспекти використання мінеральних ресурсів (В. Костащук).  

З діяльністю чернівецької школи пов’язане формування персональних наукових 

шкіл М. Ігнатенка, Я. Жупанського, В. Руденка, а в перспективними є школи 

В. Джамана, В. Круля, П. Сухого та М. Заячука.  

Одеська школа суспільної географії. Становлення та розвиток одеської наукової 

школи суспільної географії досліджено у працях О. Топчієва [424]. У 2010 р. вийшла 

праця «Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті» [257], у якій 

було узагальнено особливості розвитку геолого-географічного факультету.  
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Таблиця 3.2.6 

Етапи наукової діяльності Одеського національного університету 

 імені І. І. Мечникова в галузі суспільної географії 
Роки Наукові  напрями, програми та 

завдання досліджень 

Виконавці 

1893–1921 Економічна географія України, економічна 

географія зарубіжних країн 

І. Яворський 

1921–1934 О. Сухов 

1934–1980 Теорія та методологія економічної географії, 

економічна географія України, методика 

економіко-географічних досліджень, 

географія сільського господарства, географія 

міст, соціальна географія 

О. Смирнов, Б. Гуревич, 

К. Повітчана, Н. Блажко, 

Є. Капчинська, Д. Богуненко, 

І. Мукомель, О. Полоса,  

О. Топчієв 

1980 – 

дотепер 

Методологія та теорія суспільної географії, 

методика суспільно-географічних 

досліджень, економічна географія України, 

географія промисловості, соціальна географія 

України, демогеографія, геопланування 

О. Топчієв, В. Яворська, 

В. Андерсон, А. Молодецький, 

І. Кондратюк, Н. Михайлова, 

Н.  Нефедова, З. Тітенко, 

Л. Хомич, А. Шашеро 

 

Витоки суспільно-географічної школи в Одеському університеті сягають 

початку ХХ ст. Організаційних форм вона набула на поч. 1920-х рр., коли на основі 

ліквідованого університету було утворено Гуманітарно-суспільний інститут 

(1920 р.) та Інститут народного господарства (1921 р.) з кафедрою економічної 

географії під керівництвом О. Сухова. Із 1934 р., після відновлення роботи 

Одеського університету та відкриття в ньому геолого-географічного факультету, 

кафедра економічної географії функціонує до цього часу. Завідувачами кафедри 

економічної (із 1980-х рр. – економічної та соціальної географії) працювали 

О. Смирнов (1934–1959 рр.), К. Повітчана (1959–1970 рр.), Д. Богуненко (1970–1973 

рр.), І. Мукомель (1973–1975 рр.), О. Полоса (1975–1980 рр.), О. Топчієв (з 1980 р.).  

Започатковані в 1920-х рр. О. Суховим дослідження знайшли своє продовження 

в роботах його учня О. Смирнова. У довоєнний час основними напрямами 

досліджень були регіональна економічна географія та країнознавство. У повоєнний 

час О. Смирнов та Б. Гуревич започатковували новий напрям – математичну 

географію. У цей час О. Смирнов розробляв також підходи й методи економіко-

географічного картографування. Протягом 1950–60-х рр. на кафедрі утвердилися 

найбільшого розвитку отримала географія міст і міського розселення (О. Смирнов, 

К. Повітчана, Є. Капчинська, Н. Блажко, Д. Богуненко). Іншим напрямом наукової 

роботи була географія сільського господарства, пов’язаний з ім’ям І. Мукомеля. 
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Провідним напрямом досліджень усе ж таки залишалася математична та теоретична 

географія, що вже в 1990-х рр. поступово трансформувався у дослідження 

геоінформаційних систем та комп’ютерного картографування. З 1980-х рр. лідером 

одеської школи є О. Топчієв. Йому належить обґрунтування нових напрямів 

досліджень, а саме розробка основ регіональної демографічної, соціальної, 

економічної та екологічної політики, реалізація якого відбувалася в межах 

комплексної теми «Програма соціально-економічного розвитку Українського 

Причорномор’я». На кафедрі економічної та соціальної географії нині працюють 

О. Топчієв, В. Яворська, В. Андерсон, І. Кондратюк, Н. Михайлова, Н.  Нефедова, 

З. Тітенко, Л. Хомич, А. Шашеро. Під керівництвом О. Топчієва сформувалася 

наукова школа «Проблеми територіальної організації населення та господарства 

приморських регіонів України в сучасних геополітичних та геоекономічних 

умовах», напрямами роботи якої є теорія та методологія суспільної географії, 

регіональна економіка приморських регіонів України, методологія та методика 

планування територій, геодемографічні процеси в Україні та регіональна 

геодемографічна політика, формування регіональних геоінформаційних систем.  

Крім кафедри економічної та соціальної географії економіко-географи 

працюють також в Одеському національному економічному університеті де в 1958–

1986 рр. існувала кафедра економічної географії (О. Дроздов, З. Васильєва, 

В. Ковалевський), а сьогодні працює представник наукової школи М. Паламарчука –

В. Семенов (кафедра економіки та управління туризмом). У Інституті проблем 

ринку та еколого-економічних досліджень НАН України працює В. Дергачов.  

У межах одеської наукової школи суспільної географії сформувалися 

персональні наукові школи О. Сухова, О. Смирнова та О. Топчієва, перспективною є 

школа В. Яворської. 

Витоки Сімферопольської суспільно-географічної школи сягають 1918 р., коли 

в Ялті було відкрито філіал Київського університету. У тому ж році його перевели у 

Сімферополь та відкрили  Таврійський університет.  

У роки Української революції йому випало стати одним з основних наукових 

центрів країни. В. Вернадський, який очолив університет у 1920 р., відзначав, що 
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тоді Таврійський університет являв собою одну з найсильніших наукових шкіл в 

Україні. Саме тут працювало сім академіків УАН, з-поміж них В. Вернадський та 

К. Воблий. Після ряду реорганізацій в 1934 р. у Кримському педагогічному 

інституті було відкрито природничо-географічний факультет та організовано 

кафедру економічної географії (1936 р.). З початком роботи кафедри пов’язані імена 

К. Воблого та А. Синявського, які утікали від переслідувань комуно-більшовицького 

режиму. Кафедрою керували В. Куликовський (1934–1937 рр.), Ю. Семенович 

(1937–1938 рр.), В. Дашлегер (1938–1941 рр.), І. Гутир (1945–1951 рр.), Г. Суворова 

(1951–1952 рр.) [15, с. 39–41]. 

Таблиця 3.2.7 

Етапи наукової діяльності Таврійського національного університету  

імені В. І. Вернадського в галузі суспільної географії 
Роки Наукові  напрями, програми та 

завдання досліджень 

Виконавці 

1918–1934 Економічна географія України, розміщення 

продуктивних сил 

К. Воблий, А. Синявський 

1934–1953 Економіко-географічна регіоналістика В. Куликовський, 

Ю. Семенович, В. Дашлегер, 

І. Гутир, Г. Суворова 

1953–1991 Теорія та методологія економічної географії, 

рекреаційна географія, географія сільського 

господарства, соціальна географія 

І. Твердохлєбов, М. Багров,  

М. Мироненко, В. Кудрявцев, 

Н.Сахнова, В. Шумський, 

І. Карташевсвька, О. Швець, 

М. Кузнєцов, І. Яковенко  

1991–2014 Економіко-географічна регіоналістика, 

географія сфери послуг, рекреаційна географія 

та географія туризму, соціально-географічна 

регіоналітика, політична географія, політико-

географічна регіоналістика 

М. Багров, В. Кудрявцев, 

І. Яковенко, М. Нікітіна, 

І. Воронін, В. Шумський, 

О. Швець, Г. Галух, Л. Ожегова, 

С. Карпенко 

 

Упродовж тривалого часу (1953–1991 рр.) кафедру очолював І. Твердохлєбов. 

У 1963 р. розпочалася підготовка аспірантів зі спеціальності «економічна 

географія». У 1970 р. співробітники кафедри І. Твердохлєбов, М. Мироненко та 

М. Багров у працях «Проблеми рекреаційної географії» та «Рекреаційна географія – 

нова галузь економічної географії» започаткували теоретичні основи нового 

напряму радянської економічної географії – рекреаційної географії. На кафедрі 

сформувалася наукова школа рекреаційної географії на чолі з І. Твердохлєбовим, 

який спрямував зусилля своїх аспірантів на вивчення сфер відпочинку і туризму як 
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галузей господарства, просторових аспектів умов розвитку територіальної 

організації відпочинку і туризму, рекреаційних потоків, рекреаційного районування 

і типології рекреаційних територіальних систем. У 1981 р. було видано перший у 

СРСР підручник «Рекреаційна географія» (І. Твердохлєбов, М. Мироненко). 

Наукова школа кафедри економічної географії Сімферопольського університету 

під керівництвом І. Твердохлєбова працювала у межах таких напрямів: рекреаційне 

районування (І. Твердохлєбов, М. Мироненко, М. Багров, Н.Сахнова, О. Швець), 

ресурсна оцінка рекреаційних районів (І. Твердохлєбов, М. Багров, В. Шумський, 

В. Кудрявцев, І. Карташевсвька), обґрунтування територіально-рекреаційного 

комплексу (І. Твердохлєбов, В. Кудрявцев, В. Шумський, Ю. Чепель), розробка 

концепції рекреаційно-географічного процесу (М. Кузнєцов), атласне рекреаційне 

картографування (І. Яковенко), організація форм освоєння приморських територій 

(Н. Сажнєва), рекреаційна інфраструктура (Н. Сажнєва, Н. Скрипник). 

У 1982 р. кафедра була перейменована на кафедру економічної та соціальної 

географії, нею продовжував керувати І. Твердохлєбов, з 1991 до 1999 р. її очолював 

В. Кудрявцев, з 1999 до 2014 р. – М. Багров, який започаткував новий напрям – 

геополітичні та політико-географічні дослідження, продовжили розвиватися 

традиційні дослідження із рекреаційної географії. На поч. ХХІ ст. кафедра 

працювала над розробкою комплексної теми, пов’язаної з вивченням просторових 

аспектів трансформацій у різних сферах життя населення Криму. Для реалізації 

цього напряму проводилися дослідження за темами: «Соціокультурні особливості 

освоєння території Криму» і «Географічне забезпечення процесу управління сталим 

ноосферним розвитком Криму». У межах їх виконання було сформульовано 

геополітичні та геоекономічні інтереси Криму в розвитку міжрегіонального 

співробітництва в Україні; виявлено територіальні особливості розвитку основних 

соціокультурних процесів в Криму: етнодемографічної диференціації, 

етнокультурної взаємодії українського і тюркського етносів, інтеграції раніше 

депортованих народів в соціум Криму; проаналізовано результати рекреаційного 

природокористування; розпочато роботу над соціально-економічною 

паспортизацією районів Криму для прогнозу тенденцій розвитку цих територій. 
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У 2006 р. на базі кафедри було відкрито кафедру туризму (завідувач –

І. Яковенко). Дослідження кафедри продовжували традиції школи І. Твердохлєбова, 

результатами яких можна назвати дослідження рекреаційного комплексу Криму, 

аналіз рекреаційного потенціалу ландшафтів Південно-Східного Криму, розробку 

маршрутів сільського туризму в Криму, розв’язання питань оптимізації туристсько-

рекреаційного комплексу Криму на засадах збалансованого розвитку. 

У складі Сімферопольської суспільно-географічної наукової школи 

сформувалися персональні наукові школи І. Твердохлєбова та М. Багрова 

перспективними були наукові школи І. Яковенко та М. Нікітіної. У 2014 р. 

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського було закрито, а в 

2015 р. він поновив свою діяльність у м. Києві.  

На стадії оформлення сьогодні перебуває Тернопільська школа, заснована 

вихованцями львівської школи – Є. Качаном, І. Пушкарем та О. Заставецькою. 

Організаційно наукова школа розвивається на базі кафедри географії України і 

туризму (завідувач – О. Заставецька) Тернопільського національного педагогічного 

університету імені В. Гнатюка та кафедри управління персоналом і регіональної 

економіки (завідувач – Є. Качан) Тернопільського національного економічного 

університету. У 1998 р. О. Заставецька захистила докторську дисертацію, ставши 

першим у Тернополі доктором географічних наук зі спеціальності «економічна та 

соціальна географія» та започаткувала школу в галузі регіональної суспільної 

географії, що працює над комплексною темою із дослідження проблем 

трансформації структури господарства регіонів і розробки географічних основ 

регіональної соціально-економічної політики держави [366, с. 161–162]. У 

Тернополі працює два доктори наук зі спеціальності «економічна та соціальна 

географія» – О. та Л. Заставецькі, а також кандидати наук Б. Заблоцький, 

А. Кузишин, Я. Мариняк, М. Потокій, О. Садовник, Т. Заставецький, Н. Флінта, 

Л. Альтгайм, І. Поплавська,  Б. Пушкар,  І. Рудакевич, К. Дударчук та ін. Вони 

вивчають проблеми комплексного економічного й соціального розвитку обласних 

регіонів, формування регіональних систем розселення, аналізі трансформації 

суспільства у перехідний період та дослідженнях з історії географії. Кафедра 
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географії України та туризму є визнаним науковим центром із досліджень історії 

географії, з ініціативи Б. Заставецького із 2000 р. на кафедрі видається часопис 

«Історія української географії» (шеф-редактор – О. Шаблій, редактор –

О. Заставецька). Кафедра зініціювала та організувала низку конференцій з проблем 

становлення та розвитку вітчизняної географічної науки.  

Потужний колектив економіко-географів склався також на кафедрі управління 

персоналом і регіональної економіки, на якій, під керівництвом Є. Качана, 

працюють над проблемами соціально-економічного потенціалу сільських населених 

пунктів в умовах децентралізації економіко-географи Г. Баб’як, Л. Запорожан,  

І. Ілляш, А. Кошіль, З. Пушкар, Д. Ткач, Я. Штокало. 

Свого часу (кін. 1980 – поч. 90-х рр.) досить активного розвитку набув 

Мелітопольський науковий центр, що був пов’язаний з іменами М. Голікова, 

М. Ігнатенка та Н. Сажнєвої, які готували тут кандидатів наук. Сьогодні в 

Мелітопольському центрі відсутні доктори наук зі спеціальності «економічна та 

соціальна географія».  

Варто виокремити наукові центри, де сьогодні мають перспективи 

сформуватися науково-освітні школи в галузі суспільної географії: Луцьк, Ніжин, 

Умань, Полтава, Херсон та Рівне. У цих центрах працюють висококваліфіковані 

вчені – доктори наук, які можуть стати лідерами цих наукових шкіл.  

У Луцькому науковому центрі на базі Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки функціонують кафедри економічної та соціальної 

географії (завідувач – Ю. Барський) і країнознавства та міжнародних відносин 

(завідувач – Н. Коцан). Основи для формування волинської суспільно-географічної 

школи були закладені П. Луцишиним [220] та О. Краснопольським [278]. На 

кафедрах працюють кандидати наук зі спеціальності «економічна та соціальна 

географія» та доктор географічних наук Н. Коцан, яка розпочала формувати наукову 

школу в галузі суспільної географії. Її дослідницька програма пов’язана з 

дослідженнями особливостей розвитку прикордонних територій, процесів 

прикордонного і транскордонного співробітництва, особливостей функціонування 

єврорегіонів, інвестиційних процесів у депресивних і відсталих регіонах, 
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особливостей розвитку туризму в транскордонних регіонах. Волинський науковий 

центр формується під впливом київської та львівської суспільно-географічних шкіл.  

Два доктори географічних наук зі спеціальності «економічна та соціальна 

географія» працюють на кафедрі географії Ніжинського державного педагогічного 

університету імені Миколи Гоголя. Завідувач кафедри М. Барановський (суспільно-

географічні дослідження сільських депресивних територій України) та В. Смаль 

(трансформаційні процеси у господарстві постіндустріальних країн) є вихідцями із 

київської школи і мають перспективи заснування власних наукових шкіл.  

В Уманському науковому центрі, що оформився на базі Національного 

університету садівництва працюють два доктори – С. Сонько (кафедра екології та 

безпеки життєдіяльності), який є розробником теоретичних основ формування 

просторових соціоприродних систем у контексті концепції стійкого розвитку 

України та Ю. Кисельов (кафедра геодезії, картографії та кадастру), який 

обґрунтував новий напрям науки – прикладних геософічних досліджень. Саме ці 

вчені можуть заснувати власні наукові школи. На формування Уманського центру 

мали вплив одеська та львівська суспільно-географічні школи.  

Становлення Херсонського наукового центру пов’язане з іменами М. Ігнатенка 

та Л. Мармуль. Сьогодні він також представлений двома докторами наук, 

підготовленими в одеській школі – І. Пилипенко та Д. Мальчикова, які у 2015 р. 

захистили докторські дисертації, а в майбутньому можуть заснувати наукові школи.  

Першим доктором географічних наук зі спеціальності «економічна та соціальна 

географія» у Полтавському науковому центрі був І. Дудник, який, а потім переїхав 

до Києва. Сьогодні тут працює два доктори наук, які спеціалізуються на вивченні 

проблем суспільної географії – М. Джаман  та П. Шуканов. 

Один доктор географічних наук (А. Калько), який є спеціалістом в галузі 

конструктивної географії і також має перспективи заснування власної наукової 

школи працює у Рівненському науковому центрі.  

Формування осередку суспільно-географічної науки за межами України 

пов’язане з окупацією українських земель за наслідками Першої світової війни. На 

певний час центром українського наукового життя став Відень. В умовах 
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прихильного ставлення з боку чехословацького уряду вченим України вдалося 

використати свою інтелектуальну й соціальну базу для організації наукової роботи 

[41]. У Віденському університеті в 1920–1922 рр. представники наукової школи 

географії України здобули докторські ступені (О. Степанів) та вищу освіту 

(В. Огоновський); тут же було відкрито Український вільний університет. Але 

поступово осередок наукового життя перемістився до Чехословаччини, де склалися 

відносно сприятливі умови для розвитку суспільної географії у Празі (Український 

вільний університет, Український високий педагогічний інститут) та Подєбрадах 

(Українська господарська академія). Окремо наголосимо на розвитку науки в НТШ.   

Обґрунтування необхідності створення Українського вільного університету 

(УВУ) було здійснено організаційним комітетом: «… задачею Українського 

вільного університету у Празі є плекати і подавати українській молоді науки в рідній 

мові і з усіх областей людського знання з особливим поглядом тих галузей науки 

українознавства, які заступлені в чужих університетах. Одною із задач є підготовка 

нових сил для українських університетів. Оформлення Українського вільного 

університету є могутнім протестом проти тої брутальної, антиукраїнської системи, 

яка вигнала українську молодь і українську науку із Львівського університету» [505, 

арк 46–51]. Відкриття УВУ відбулося у Відні в 1922 р., в межах урочистих привітань 

відбулася доповідь С. Рудницького «Україна як географічна одиниця». В 1921 р. 

УВУ було перенесено до Праги [506, арк. 1]. Уже в 1921–1922 н.р. С. Рудницький на 

природничо-математичному відділі філософського факультету розпочав викладати 

дисципліни «Завдання і методи землезнання України і Східної Європи взагалі» та 

«Вибрані питання географії українських земель». На поч. 1922 р. він підготував 

університетський підручник «Географія України», у 1923 р. було видано його 

підручник «Огляд землезнання України» у 2-х частинах. В 1924 р. у Празі відбувся 

Міжнародний з’їзд етнографів та географів, на якому УВУ представляли О. Коллеса, 

Д. Антонович, С. Рудницький, Ф. Швець, В. Щербаківський. Упродовж 1922–

1926 рр. С. Рудницьким було прочитано курси «Географія України», 

«Антропогеографія Східної Європи», «Система географічних студій і навчання 

географії», «Регіональна географія з методичним ухилом» тощо. З 1923 р. курси 
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«Світове господарство», «Господарство України», «Світовий ринок і Україна» 

викладав В. Тимошенко. Тут же С. Рудницьким була заснована наукова школа 

антропогеографії, яка частково була перенесена до Харкова. Після від’їзду у 1926 р. 

С. Рудницького з Праги географія в УВУ не викладалася аж до 1942 р., поки не було 

прийнято на роботу М. Дольницького [507, арк. 13]. 

Окремим осередком формування наукової школи у Празі став Український 

високий педагогічний інститут ім. М. Драгоманова (1923–1933 рр.), який було 

засновано Українським громадським комітетом, з метою підготовки учителів для 

шкіл різних типів і наукових працівників в різних галузях українознавства. З-поміж 

чотирьох відділів Інституту було засновано природничо-географічний, а за статутом 

і науковим планом було засновано кафедру загальної географії із 8-ма предметами. 

Рада Інституту обрала завідувачем кафедри професора УВУ С. Рудницького, якого 

було також уведено до професорської ради Інституту. На посаду викладача у 1923 р. 

було призначено М. Дольницького, а 1925 р. – М. Іваничука. Після від’їзду 

С. Рудницького та М. Іваничука в УРСР кафедру очолив М. Дольницький, який 

отримав одну із перших габілітацій в Інституті на основі праці «Дещо про практичне 

примінення теорії географічного циклу» (рецензенти – С. Рудницький, Ф. Швець) та 

габілітаційного викладу «Регіонально-географічне поняття Східної Європи у 

найновішому освітленні» [508, арк. 3–7]. У 1928 р. лекторами було обрано 

О. Балабаса та І. Федіва. Згідно з навчальним планом в Інституті викладалися 

антропогеографія, політична географія, економіко-історична географія, 

антропологія і етнологія, вибрані питання описової географії [509, арк. 1–57]. 

Українським громадським комітетом також було здійснено організаційні 

заходи по заснуванню Української господарської академії (УГА), що була відкрита в 

Подєбрадах у 1922 р. як фахова вища школа [436]. Тут, але вже не під впливом 

наукової школи С. Рудницького, сформувався потужний центр економіко-

географічних студій, у першу чергу в  межах районного напряму, що пов’язаний з 

іменами В. Садовського та В. Тимошенка. 

Завданням УГА була підготовка слухачів до господарської та технічної праці, 

дослідної, проектної, організаційної та адміністративної роботи в галузях 
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господарства, зокрема в промисловості, сільському господарстві та статистиці. 

Серед кафедр економіко-кооперативного відділу було засновано кафедру 

сільськогосподарської економії та громадської агрономії з курсом господарської 

географії (на агрономічно-лісовому факультеті) та кафедру економічної географії з 

курсами економічної географії України, економічної географії світу, загальної та 

регіональної економічної географії, економічної географії Чехословаччини, 

світового ринку на економіко-кооперативному факультеті [435]. Академія 

сконцентрувала у своєму складі достатню кількість науковців. З-поміж економістів 

– відомі вчені: Л. Бич, С. Бородаєвський, М. Добриловський, Б. Іваницький, 

Б. Мартос, К. Мацієвич, В. Садовський, М. Словінський, В. Тимошенко, 

Л. Шрамченко, Ф. Щербина. Економічну географію викладали професори 

В. Тимошенко та В. Садовський. Саме їм належить вагомий внесок у становлення 

закордонної школи в 1920-х рр. Асистентами кафедри економічної географії 

працювали Л. Биковський та К. Ніщеменко, аспірантом був Г. Нянчур. 

Отже, у суспільній географії в Україні сформувалися науково-освітні школи, 

що репрезентовані відділами академічних установ та кафедрами ВНЗ Києва, Львова, 

Харкова, Чернівців, Одеси та Сімферополя. На стадії оформлення перебуває 

Тернопільська школа, а перспективними є наукові центри Луцька, Ніжина, Умані, 

Полтави, Херсону та Рівного. 
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3.3. Оформлення, склад та тематика досліджень наукових шкіл–дослідницьких 

колективів 

 

Однією із основних ознак наукової школи, крім розвитку наукових ідей і їх 

поширення, є підготовка наступних поколінь учених. У цьому контексті наукову 

школу можна розглядати як неформальний колектив учених, підготовлених одним 

науковим керівником. Саме аспіранти й докторанти своїми дослідженнями 

розвивають ідеї наукової школи, при цьому використовують її науковий потенціал 

для свого становлення як науковців у межах певного напряму суспільно-

географічної науки. Оцінюючи наукові школи, враховують кількість підготовлених 

докторів і кандидатів наук, простежують зв’язок тематики дисертацій керівника та 

учнів. Аналізуючи становлення та розвиток наукових шкіл-дослідницьких 

колективів, ми закцентували увагу на учених, які працювали чи працюють в Україні, 

з’ясували у межах яких наукових шкіл відбулося їх становлення та дослідили їхні 

власні наукові школи, ураховуючи й підготовку вчених для інших держав. У 

додатку А представлено розподіл докторів та кандидатів наук, що працювали чи 

працюють в Україні, за їх науковими керівниками (консультантами).  

Зародження перших наукових шкіл як дослідницьких колективів (персональних 

шкіл) припало на кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Вони виникали на основі науково-освітніх 

шкіл Києва (В. Антонович, К. Воблий, А. Синявський), Одеси (О. Сухов), Харкова 

(О. Івановський), Львова (М. Грушевський, А. Реман, Г. Величо, С. Рудницький) і 

Праги (С. Рудницький). Становлення наукових шкіл відбувалося в межах київської 

історичної школи В. Антоновича, учнями якого були М. Грушевський та 

А. Синявський; львівської та віденської шкіл географії, учнем яких був Г. Величко; 

львівської історичної школи М. Грушевського, львівської школи географії А. Ремана 

та віденсько-берлінської школи географії Е. Зюсса та А. Пенка, учнем яких був 

С. Рудницький; німецької школи географії Ф. Ратцеля та А. Геттнера й московської 

школи Д. Анучіна, учнем яких був О. Івановський; школи економічної географії  

В.Дена послідовниками якого вважають К. Воблого та О. Сухова.  

Першими персональними школами в галузі суспільної географії були школи 
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С. Рудницького, О. Івановського та К. Воблого. 

Школа С. Рудницького (1877–1937 рр.) формувалася у межах трьох 

організаційних осередків – у Львові (Львівський університет), була перенесена до 

Праги (УВУ), а згодом до Харкова (УНДІГК). Учнями та послідовниками 

С. Рудницького були В. Геринович, О. Степанів, В. Огоновський, В. Баб’як, 

В. Буцура, М. Іваничук, С. Кобзей-Сіяк, М. Винницька, Н. Гаврилів, М. Танашевич 

та ін. До школи варто віднести В. Кубійовича, хоч він не був безпосереднім учнем, 

однак працював у напрямах досліджень, закладених у працях С. Рудницького. 

Наукова школу О. Івановського (1866–1934 рр.) представлена його учнями-

докторами географії – Ф. Матвієнко-Гарнагою та К. Дубняком. Останній у 1915 р. 

захистив у Харківському університеті дисертацію із проблем антропологічної 

характеристики населення Полтавщини.  

Окремо виділяємо наукову школу С. Рудницького – І. Ландо, яка сформувалася 

на базі УНДІГК під керівництвом С. Рудницького, а після його арешту в 1933 р. 

розвивалася І. Ландо. В Інституті за короткий час його існування аспірантську 

підготовку під керівництвом провідних учених (С. Рудницький, Г. Величко, 

В. Геринович, К. Дубняк, І. Ландо) встигли пройти, або розпочати аспірантські 

студії багато молодих дослідників. Більшість із них  у другій пол. 1930 – поч. 40-х 

рр. на кафедрі економічної географії Харківського університету захистили  

кандидатські дисертації і тим самим хоч трохи зберегли наступність між 

поколіннями географів України. Детально про наукову школу УНДІГК розглянемо у 

наступних частинах дослідження, тому звернемо увагу лише персональний склад 

наукової школи С. Рудницького – І. Ландо. Першими в Україні кандидатами 

географічних наук зі спеціальності «економічна географія» стали аспіранти УНДІГК 

та Харківського університету: О. Діброва «Комплексне вивчення Бессарабії», 

1936 р.; Г. Ваньков «Економіко-географічна характеристика Абхазької АСРР», 

1937 р.; Ф. Трипілець «Економіко-географічна характеристика Дніпропетровської 

області», 1938 р.; Л. Білогуб «Економіко-географічна характеристика Полтавської 

області», 1939 р.; О. Ващенко «Економіко-географічна характеристика Київської 

області», 1939 р.; М. П’ятигорський «Економіко-географічна характеристика 
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Донецької області», 1939 р.; П. Сольонов «Харківська область: економіко-

географічна характеристика», 1939 р.; О. Чегорян «Економіко-географічна 

характеристика Вінницької області», 1939 р.; М. Демченко «Економіко-географічна 

характеристика Ворошиловградської області», 1940 р.; І. Сищинська «Кримська 

область: економіко-географічна характеристика», 1940 р.; І. Старовойтенко 

«Економіко-географічний нарис Київської області УРСР» (1941, 1945 р.). 

Одним із перших в Україні підготовку наукових кадрів економіко-географів в 

межах своєї наукової школи розпочав О. Сухов (1881–1944 рр.) [31]. Під його 

керівництвом кандидатські дисертації підготували І. Ландо «Економіко-географічна 

характеристика сільського господарства Туреччини», 1929 р.; І. Мукомель 

«Програмні питання географії сільського господарства УРСР», 1936 р.; О. Смирнов 

«Економіко-географічна характеристика промисловості Туреччини», 1938 р. 

Радянські репресії 1930-х рр. знищили лідерів та наукові школи, унаслідок чого 

було втрачено їхній закономірний розвиток, а наука увійшла в стан кризи, вихід з 

якої намітився лише з початку 1950-х рр. 

Учень О. Сухова – О. Смирнов (1905–1969 рр.) – кандидат географічних наук, 

професор, завідувач кафедри (1934–1959 рр.) економічної географії Одеського 

університету. Після закінчення Одеського інституту народного господарства та 

аспірантури кафедри економічної географії працював доцентом цієї ж кафедри. У 

1929 р. переїхав до Харкова, де працював доцентом кафедри економічної географії в 

Харківському інституті народного господарства, а за сумісництвом був науковим 

співробітником УНДІГК. О. Смирнов відомий своїми працями з методологічних 

основ науки, теоретичної географії, економічної географії півдня України, 

дослідженнями географії міст, теорії і практики територіального планування; 

підготував чотирьох кандидатів наук, які спеціалізувалися на географії міст: 

К. Повітчана  «Економіко-географічна характеристика міста Одеса», 1949 р.; 

Є. Капчинська «Економіко-географічна характеристика міста Полтави», 1950 р.; 

Н. Блажко «Старобільщина: природа, населення і народне господарство», 1953 р.; 

Д. Богуненко «Типи районних центрів Одеської області і шляхи їх подальшого 

розвитку», 1959 р. Учениця О. Смирнова Н. Блажко (1915–1982 рр.) у 1966 р. 
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захистила під керівництвом Ю. Саушкіна докторську дисертацію «Економіко-

географічні методи дослідження системи міських поселень (на прикладі УРСР)» 

[29]. Н. Блажко була однією з ініціаторів запровадження математичних методів у 

економіко-географічні дослідження в СРСР у 1950–60-х рр. Вона розробила основи 

виявлення системи міських поселень, вивчила умови її формування, займалася 

аналізом містоутворювальної бази економіко-географічних систем та її структури, 

обґрунтувала економіко-географічні методи та методики вивчення регіональних і 

локальних систем міських поселень, визначила їхню функціональну структуру, 

уперше порушила питання методів управління системою міського розселення.  

Розроблена Н. Блажко оригінальна методика кількісного аналізу зв’язків міст дала 

змогу їй перейти до побудови матричної моделі міста з використанням як її основи 

методу балансу виробництва й розподілу продукції.  

Наукова школа К. Воблого (1876–1947 рр.) сформувалася як школа економічної 

географії, а з огляду на те, що у своїх ранніх дослідженнях з економічної географії 

вчений дотримувався лише галузево-статистичного підходу, його називають 

послідовником Е. Дена. Організаційними основами наукової школи К. Воблого були 

кафедра економічної географії Київського університету та однойменний відділ 

Інституту економіки АН УРСР. Формування економіко-географічної школи 

К. Воблого розпочалося в 1930-х рр., а багато його учнів захищали свої дисертації 

вже після смерті вченого. Під керівництвом К. Воблого за його життя було 

захищено 5 дисертацій (К. Пяртлі, В. Юденич, П. Зведенюк, І. Іоненко, О. Храмов), 

хоч послідовників, особливо в межах школи галузевої статистики було більше. 

Першим з аспірантів К. Воблого дисертацію захистив К. Пяртлі  в 1939 р. на 

тему «Економіко-географічне дослідження Японії». Вона була виконана у традиціях 

комплексного радянського країнознавства. У роботі представлено комплексну 

характеристику природи, населення та господарства Японії, проведено її економіко-

географічне районування й описано виокремлені райони. У Київському університеті 

К. Пяртлі працював з 1935 р. на кафедрі економічної географії, у 1947–1958 рр. він 

завідував кафедрою, а в 1947–1961 рр. був також директором НДІ географії. У 1954–

1956 рр. К. Пяртлі був деканом географічного факультету Київського університету.  
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В. Юденич захистив дисертацію в 1941 р. Її тема – «Розміщення продуктивних 

сил в Казахській РСР». В. Юденич працював з 1924 до 1931 р. доцентом Київського 

інституту народної освіти, потім професором кафедри економічної географії 

Київського університету, у 1945–1947 рр. був деканом географічного факультету. 

В. Юденич, маючи посаду професора, змушений був у 1941 р. в Інституті економіки 

захищати дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Його 

дослідження було присвячене комплексному вивченню господарського комплексу 

Казахської РСР із застосуванням двох підходів – галузевого (розглянуто структуру 

господарства Казахстану) та районного (проведено районування господарського 

комплексу країни і описано його територіальні особливості). 

Працюючи в евакуації, аспірант К. Воблого П. Зведенюк захистив у 1945 р. 

дисертацію «Економіко-географічна характеристика району проектування 

залізничної дороги Уфа – Магнітогорськ» [166, арк. 3–6]. Дисертація 

присвячувалася дослідженню та обґрунтуванню перспективного розвитку галузей 

господарства району проектування залізниці Уфа – Магнітогорськ. У роботі було 

репрезентовано комплексну характеристику економічного району – Східної 

Башкирії, розглянуто питання природних умов та господарського життя регіону. 

Особливості розміщення господарства обласних економічних районів були 

досліджені в дисертаціях І. Іоненка – «Розміщення продуктивних сил Запорізької 

області Української РСР», 1946 р. та О. Храмова – «Економіко-географічна 

характеристика Гармської області Таджицької РСР», 1947 р. Останній розпочав 

роботу над цією темою будучи ще аспірантом та науковим співробітником відділу 

економічної географії. Потім викладав економічну географію в Київському та 

Сталінабадському педагогічних інститутах [75, арк. 1–19]. Після 1945 р. працював в 

Київському педагогічному інституті. Економіко-географічна характеристика 

Гармської області була складена уперше, автор описав регіон Середньої Азії як 

окремий економіко-географічний район, зміни в галузевій та територіальній 

структурі господарства Таджицької РСР. Окремо було розглянуто природні 

особливості розміщення населення та господарства країни, проведено її економіко-

географічне районування, представлено економіко-географічну характеристику 
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одного з районів – високогірної Гармської області.  

Отже, як показує тематика дисертацій, виконаних під керівництвом К. Воблого, 

вони були присвячені комплексному економіко-географічному аналізу окремих 

територій: країн, економічних районів, областей. Ще за життя К. Воблого, під його 

керівництвом, почали навчання в аспірантурі та захистили вже після 1947 р. 

дисертації І. Рибачок «Економіко-географічна характеристика Житомирської 

області», 1948 р.; Л. Корецький  «Волинська область УРСР: економіко-географічна 

характеристика», 1949 р.; та М. Русаков «Дрогобицька область УРСР (досвід 

економіко-географічної характеристики)», 1949 р.  

І. Рибачок, закінчивши в 1931 р. Київський інститут соціального виховання, до 

1936 р. викладав економічну географію у Вінницькому торгівельному технікумі, а з 

1936 до 1941 р. – у Київському інституті керівних кадрів радянської торгівлі [76, 

арк. 1; 318, с. 132]. З 1945 р. І. Рибачок працював у Київському університеті на 

посаді старшого викладача згодом доцента кафедри економічної географії. Він 

підготував дисертацію, присвячену характеристиці Житомирської області. У роботі 

традиційно описано природні умови області, подано їх економічну оцінку, 

проаналізовано особливості розселення населення; вивчено етапи формування 

господарства. Основні розділи дисертації присвячені характеристиці галузевої 

структури господарства Житомирської області та його внутрішньообласним 

відмінностям. Під керівництвом І. Рибачка в 1953 р. Ф. Мачихін захистив 

дисертацію на тему «Економіко-географічна характеристика Кам’янець-Подільської 

області УРСР» та сам підготував одного кандидата наук – І. Стрілець «Географія 

сільського господарства Румунської народної республіки», 1965 р. 

Л. Корецький дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук підготував за типовим планом економіко-географічного 

дослідження Волинської області, дослідивши стан розвитку продуктивних сил 

області в їхній історичній ретроспективі та на сучасному етапі, особливості 

галузевої та територіальної структури господарства області, її економічні райони. 

М. Русаков після закінчення в 1929 р. Київського кооперативного інституту до 

1934 р. працював викладачем, деканом Київського інженерно-економічного 
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інституту, одночасно навчався в аспірантурі. З 1933 до 1939 р. обіймав посаду 

доцента економічної географії Київської сільськогосподарської школи. З 1946 р. 

працював у Київському педагогічному інституті – доцентом, завідувачем кафедри 

географії Учительського інституту [77, арк. 2–23]. Дисертація М. Русакова була 

присвячена комплексному економіко-географічному дослідженню Дрогобицької 

області. Матеріали дисертації містили відомості про історію вивчення території 

області, характеристику її природних умов і ресурсів та фізико-географічного 

районування, історію заселення регіону та сучасну географію розселення, 

економіко-географічне районування та детальний порайонний опис галузевої 

структури господарства. М. Русаков підготував одного кандидата наук – Н. Усачова 

«Природні ресурси і формування територіальної структури промисловості 

північного-сходу України (Харківська, Полтавська, Сумська області)» (1971). 

У 1952 р. професор кафедри економічної географії Київського університету 

Г. Кривченко (1883–1960 рр.), який працював разом з К. Воблим ще в 1920-х рр. в 

установах ВУАН, маючи звання доктора та професора, змушений був підтвердити 

свій науковий ступінь, а тому захистив кандидатську дисертацію на тему «Географія 

сільського господарства Центрального Полісся і його головні проблеми (досвід 

аналізу його слабких місць і шляхів їх подолання)» [208]. Дисертація Г. Кривченка 

була присвячена характеристиці стану сільського господарства Центрального 

Полісся й окресленню шляхів його подальшого розвитку. Г. Кривченко вивчив і 

детально описав територіальні особливості розвитку сільського господарства в 

межах Центрального Полісся, дослідивши 29 районів Житомирської і Київської 

областей. Результатом стала характеристика стану сільського господарства, аналіз 

його проблем та шляхів удосконалення галузевої та територіальної структури 

сільськогосподарського виробництва в районах Центрального Полісся. Г. Кривченко 

підготував трьох кандидатів наук: В. Симоненко «Чернігівська область: економіко-

географічна характеристика», 1950 р.; М. Хилюк «Географія сільського 

господарства Кіровоградської області», 1954 р. та П. Гудзенко «Сумська область 

УРСР (економіко-географічна характеристика)», 1955 р. 

З-поміж підготовлених К. Воблим кандидатів наук лише один – Л. Корецький 
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(1920–1997 рр.) – став доктором наук, і цим самим продовжив ідеї наукової школи. 

Він у 1970 р. захистив дисертацію на тему «Економічні проблеми розвитку і 

територіальної організації промисловості УРСР (методологія і аналіз)» [193]. 

Л. Корецький працював у Інституті економіки АН УРСР з 1950 до 1964 р. (науковий 

співробітник, завідувач відділу, заступник директора), СГ АН УРСР з 1965 до 

1976 р. (завідувач відділу економічної географії), Київському педагогічному 

інституті з 1976 до 1991 р. (завідувач кафедри економічної географії) [393, с. 73]. 

Значним є доробок вченого в галузі розміщення продуктивних сил, географія 

населення, економічне районування. Л. Корецький створив власну школу, яка 

спеціалізувалася на питаннях географії промисловості та розселення населення. Під 

його керівництвом було захищено 11 кандидатських дисертацій: Н. Тарасова 

«Розвиток і розміщення виробництва мінеральних добрив в УРСР», 1967 р.; 

А. Степаненко «Розміщення і спеціалізація тваринництва і територіальна організація 

переробки його продукції (на прикладі Черкаської області УРСР)», 1969 р.; 

Л. Чернюк «Розвиток машинобудування і його вплив на економічний ріст і 

формування виробничих комплексів промислових центрів (на прикладі великих міст 

УРСР)», 1969 р.; В. Обозний «Проблеми географії розміщення промислових 

підприємств у малих і середніх містах Південно-Західного економічного району 

СРСР», 1980 р.; О. Гричук «Сільське розселення регіону і проблеми його 

удосконалення», 1983 р.; В. Малина «Спеціалізований продовольчий комплекс 

високоурбанізованої території (на прикладі Луганської області)», 1984 р.; 

І. Алексеєвець «Низові системи розселення в умовах агропромислової інтеграції і 

проблеми їх удосконалення (на прикладі Поліських районів Рівненської області 

УРСР)», 1989 р.; О. Самохвал «Проблеми розвитку і удосконалення регіонального 

агропромислового комплексу (економіко-географічне дослідження на прикладі 

Волинської області УРСР)», 1990 р.; А. Бобровицький «Територіальна організація 

зберігання і переробки плодоовочевої продукції (на прикладі Київської області)», 

1991 р.; О. Арабаджі «Проблеми розвитку і вдосконалення територіальної структури 

обласного господарського комплексу (економіко-географічне дослідження на 

прикладі Запорізької області)», 1992 р.; І. Смаль «Територіальна структура 
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рекреаційної системи Чернігівської області України», 1993 р. 

Учень Л. Корецького А. Степаненко в 1990 р. захистив докторську дисертацію 

на тему «Соціально-економічний розвиток міст: проблеми комплексності і 

збалансованості (суспільно-географічне дослідження на прикладі УРСР»). Це було 

перше дослідження в Україні, у назві якого було задекларовано категорію 

«суспільна географія». Робота  присвячена розробці теоретико-методологічних та 

практичних питань проблеми комплексності в соціально-економічному розвитку 

міст та обґрунтуванню шляхів удосконалення комплексного та збалансованого їх 

розвитку. У дисертації А. Степаненка розкрито сутність, структурно-функціональні 

властивості й ознаки міста як цілісної системи; розроблено методи та модель оцінки 

комплексності їх розвитку; визначено ступінь комплексності в соціально-

економічному розвитку міст; прокласифіковано міста за рівнем комплексності; 

представлено коло суспільно-географічних питань розвитку міст, пов’язаних із 

просторовою диференціацією соціального розвитку міст, демографічною 

збалансованістю, використанням трудового потенціалу тощо; обґрунтовано шляхи 

вдосконалення територіального механізму управління комплексним розвитком міст; 

висвітлено територіально-галузеві аспекти комплексності у функціонуванні міст та 

ідентифіковано напрями їх комплексного розвитку [416]. Отже, у роботі 

А. Степаненка розроблено якісно нову теорію сутності комплексного розвитку міста 

як цілісної системи та обґрунтовано новий фактор розміщення продуктивних сил в 

умовах розвинутої техносфери, а саме соціально-економічної безпеки населення. 

Під керівництвом А. Степаненка кандидатами наук стали: А. Мельничук 

«Суспільно-географічні аспекти природно-техногенної безпеки життєдіяльності 

населення України», 2004 р.; Л. Коковський «Географічний вимір економічної 

безпеки України», 2008 р.; В. Луць «Суспільно-географічні аспекти стратегічного 

планування розвитку регіону (на прикладі Вінницької області)», 2010 р.; К. Жураєва 

«Інноваційні технології в туризмі: суспільно-географічне дослідження», 2015 р.  

Крім К. Воблого, в Інституті економіки АН УРСР власні наукові школи 

економіко-географів сформували також Я. Фейгін, П. Першин та Л. Яснопольський.  

Працюючи тривалий час в Інституті економіки АН УРСР, Я. Фейгін (1903–
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1973 рр.) започаткував наукову школу в галузі економічної географії та розміщення 

продуктивних сил, підготувавши зі спеціальності «економічна географія» 4 

кандидатів економічних наук: Л. Консевич «Економіко-географічна характеристика 

Вінницької області УРСР», 1949 р.; І. Кугукало «Рівненська область УРСР 

(економіко-географічна характеристика)», 1949 р.; А. Томчук «Полтавська область: 

економіко-географічна характеристика», 1949 р.; С. Королюк «Кіровоградська 

область УРСР (економіко-географічна характеристика)», 1952 р.  

У межах наукової школи Інституту економіки АН УРСР відбулося становлення 

М. Паламарчука, який у 1951 р. під керівництвом П. Першина (1891–1970 рр.) 

захистив кандидатську дисертацію «Західні області УРСР як райони бурякосіяння і 

цукрової промисловості», а вже в  1959 р. під керівництвом Я. Фейгіна – докторську 

дисертацію на тему «Економічні проблеми розвитку і розміщення цукробурякового 

виробництва в Українській РСР». Аналізу наукової школи М. Паламарчука як 

найбільшої  школи-колективу буде присвячена окрема частина нашого дослідження. 

Під керівництвом П. Першина кандидатами наук, крім М. Паламарчука, стали 

також Г. Бандурко «Розвиток і розміщення цукрової промисловості у Вінницькій 

області», 1947 р. та Г. Баранська «Розміщення цукрової промисловості західних 

областей УРСР», 1953 р. Учень П. Першина – кандидат, згодом доктор економічних 

наук І. Романенко – був науковим керівником докторського дослідження 

І. Мукомеля (1906–1975 рр.) «Сільськогосподарські зони Української РСР», 1965 р., 

який уперше описав сільськогосподарські зони України, визначив їхню 

спеціалізацію, розробив проекти вдосконалення територіальної організації 

сільськогосподарського виробництва для кожної із зон. Роботи І. Мукомеля були 

присвячені розробці теорії та методики сільськогосподарського районування 

території УРСР, він вперше в СРСР підготував комплексний тематичний «Атлас 

сільського господарства Української РСР», виданий у 1958 р.  

Л. Яснопольський (1873–1957 рр.), в Інституті економіки АН УРСР 

започаткував наукову школу в галузі географії промисловості та підготував таких 

кандидатів наук: П. Городній «Основні питання розвитку і розміщення цементної 

промисловості УРСР», 1946 р.; Л. Пейсахзон «Текстильна промисловість УРСР», 
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1946 р.; Я. Шевченко «Перспективи розвитку і розміщення буровугільної 

промисловості Правобережжя УРСР», 1948 р. 

У межах наукової школи Інституту власну наукову школу заснував кандидат, 

згодом доктор економічних наук М. Середенко (учень К. Воблого та 

Л. Яснопольського), підготувавши таких кандидатів наук: В. Теплицький «Розвиток 

і розміщення сільськогосподарського машинобудування УРСР», 1946 р.; 

С. Пекарський «Гіпсова промисловість УРСР і питання її подальшого розвитку», 

1947 р.; І. Хоменко «Розвиток і розміщення поліграфічної промисловості в УРСР», 

1948 р.; С. Мечев «Розміщення і шляхи розвитку дорожнього господарства УРСР», 

1949 р.; В. Гурікова «Кондитерська промисловість УРСР: перспективи її розвитку і 

розміщення», 1952 р.; В. Сенькевич «Шерстяна промисловість УРСР», 1953 р.; 

Г. Градов «Розвиток і розміщення цегляно-цементної промисловості в Західних 

областях УРСР», 1954 р. (підготував кандидата наук М. Авдальяна «Промислові 

вузли Херсонського територіально-виробничого комплексу», 1969 р.); Л. Маріна 

«Плодоконсервна промисловість УРСР: її розміщення і розвиток», 1954 р.  

Потужну наукову школу, з якої в майбутньому вийшло два доктори наук, 

заснував І. Кугукало – учень Я. Фейгіна. І. Кугукало підготував 4 кандидати наук: 

П. Волобой «Розвиток і розміщення основних галузей господарства Тернопільської 

області УРСР», 1954 р.; Р. Іванух «Розміщення і спеціалізація сільського 

господарства Львівської області», 1964 р.; Н. Нікітенко «Розвиток і розміщення 

харчової промисловості Полтавської області», 1966 р.; А. Шостак «Географія 

населення Поділля (питання розміщення, руху й зайнятості)», 1970 р. П. Волобой та 

Р. Іванух (під керівництвом М. Паламарчука) стали докторами наук.  

П. Волобой (1925–1987 рр.) у 1974 р. захистив дисертацію «Проблеми 

територіальної спеціалізації і комплексного розвитку народного господарства 

Української РСР». Він започаткував створення власної наукової школи, 

підготувавши 6 економіко-географів: М. Луконін «Господарський комплекс 

адміністративної області і проблеми його розвитку (на прикладі Кіровоградської 

області)», 1975 р.; В. Ковтун «Територіальні комплекси промислового виробництва 

адміністративної області і проблеми їх розвитку (на прикладі Криму)», 1977 р.; 
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Ю. Шелепов «Економіко-географічні аспекти участі УРСР в МПП (на прикладі 

експортного промислового виробництва)», 1982 р.; С. Проценко «Виробничі зв’язки 

міських агломерацій (економіко-географічне дослідження)», 1983 р.; Д. Хусаінов 

«Територіальна організація транспорту столичної області (на прикладі Київської 

області УРСР)», 1984 р.; Г. Бекірова «Проблеми розвитку рекреації північно-

західного Причорномор’я у зв’язку з будівництвом водогосподарського комплексу 

Дунай-Дніпро (економіко-географічні аспекти)», 1986 р.  

Інший учень Я. Фейгіна А. Консевич розпочав підготовку фахівців у галузі 

географії сільського господарства: Н. Костенко «Розміщення і спеціалізація 

сільського господарства Одеської області УРСР», 1953 р.; Ф. Дейнеко «Розвиток і 

розміщення сільського господарства Закарпатської області», 1958 р.; Г. Григораш 

«Розміщення і спеціалізація сільського господарства Миколаївської області», 1966 р. 

Ідеї наукової школи С. Рудницького – І. Ландо знайшли своє продовження в 

науковій школі О. Діброви (1904–1973 рр.), якому вдалося створити потужну школу 

економіко-географів, підготувавши 14 кандидатів наук. В умовах фактичної 

відсутності кадрів економіко-географів на поч.1950-х рр. робота О. Діброви з 

підготовки наукових кадрів була одним із провідних напрямів його діяльності,  вона 

була успішно реалізована упродовж 1960-х рр. [323, с. 138–140]. Захищені такі 

дисертації: А. Золовський «Географія сільських населених пунктів правобережного 

Лісостепу і Полісся Української РСР (спроба порівняльного економіко-

географічного аналізу)», 1951 р.; М. Пістун «Географія виробництва технічних 

культур Волинської і Рівненської областей УРСР», 1962 р.; Ю. Пітюренко «Розвиток 

і розміщення міських поселень Донецької області», 1963 р.; Л. Гнатюк 

«Дослідження економіко-географічних умов розвитку Одеси і ролі міста в 

територіальному поділі праці», 1965 р.; Г. Холматов «Економіко-географічна 

характеристика Ферганської області», 1965 р.; Й. Ітібаєв «Географія сільського 

господарства Північного Туркменістану», 1966 р.; М. Крачило «Географія населення 

і населених пунктів Хмельницької області», 1966 р.; М. Курамбаєв «Західний 

Туркменістан (економіко-географічна характеристика)», 1966 р.; С. Мохначук 

«Географія населення і населених пунктів Волинської області УРСР», 1967 р.; 
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М. Григорович «Містоутворююча база міських поселень Житомирської області та її 

класифікація (економіко-географічне дослідження)», 1969 р.; В. Загородній 

«Сільське розселення Чернігівської області УРСР (проблеми і шляхи їх 

вирішення)», 1971 р.; М. Ковтонюк «Географія населення і проблеми розселення 

Рівненської області», 1971 р.; А. Корж «Досвід аналізу систем міського розселення 

урбанізованих районів (на прикладі Ворошиловградської області)», 1973 р.; 

М. Пушкар «М’ясна промисловість Південно-Західного економічного району СРСР 

(питання територіальної організації)», 1973 р. 

Наукова школа О. Діброви вирізняється потужним науковим потенціалом, адже 

із числа підготовлених під його керівництвом кандидатів наук у подальшому 4 

(А. Золовський, М. Пістун, Ю. Пітюренко та М. Крачило) стали докторами наук, з 

них 2 (А. Золовський та М. Пістун) підготували докторські дисертації під 

консультуванням інших учених. Водночас варто зазначити, що навіть кандидати 

наук, підготовлені під керівництвом О. Діброви, підготували значну кількість 

кандидатів наук. Це, зокрема, В. Загородній (6), С. Мохначук (3). 

А. Золовський (1915–2000 рр.), під керівництвом А. Харченка в 1969 р. 

захистив докторську дисертацію «Проблеми комплексного картографування 

економіки колгоспів і радгоспів адміністративних районів і областей УРСР». Досить 

цікава кандидатська робота під керівництвом А. Харченка – «Картографічне 

вивчення території України: історичний огляд» – була захищена В. Павловою в 

1950 р. Вона стала першим вітчизняним дослідженням, у якому авторка комплексно 

розглянула історію картографування території України від найдавніших часів. 

Фундаментальними є також напрацювання А. Золовського стосовно теоретичних 

питань комплексного тематичного картографування, він обґрунтував наукові 

принципи визначення змісту комплексних карт, розробив різні системи 

оригінальних карт сільського господарства, умов та факторів формування й 

функціонування АПК [109, с.  67– 68; 315, с. 71].  

Утверджуючи позиції вітчизняної географії А. Золовський створив школу 

соціально-економічної картографії, з-поміж представників якої варто виокремити 

В. Поповкіна (1936–1995 рр.). Він з 1963 до 1968 р. та з 1987 до 1991 р. працював у 
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РВПС АН УРСР, у 1968–1987 рр. завідував сектором у Держплані УРСР, а в 1991–

1995 рр. обіймав посаду начальника відділу Держекономради КМУ. Його 

дослідження були присвячені регіональним передплановим роботам, 

територіальному плануванню й розміщенню продуктивних сил, демогеографічному 

прогнозуванню, соціально-економічному районуванню та картографії [53, Т. 3, 

с. 71]. В. Поповкін у 1966 р. захистив кандидатську дисертацію «Новий тип 

загальноекономічних карт (на прикладі карти Української РСР)», а в 1979 р. 

докторську – «Регіональні дослідження і планування (деякі питання теорії і 

практики на прикладі союзної республіки з обласним поділом)» [357], дослідивши 

найважливіші теоретичні та прикладні питання економіко-географічного аналізу й 

територіального планування в УРСР. В останній роботі на основі теорії економіко-

географічного районування обґрунтовано методи регіонального аналізу: 

дослідження загальних рівнів економічного розвитку регіонів, територіальної 

спеціалізації і комплексності господарства, галузевої, функціональної та 

територіальної структури господарського комплексу економічного району; описано 

критерії та показники економічної ефективності в економіці району; наведено 

конкретні приклади регіонального аналізу, обґрунтовано територіальну 

диференціацію виробництва УРСР; розроблено концепцію довгострокового 

територіального планування з деталізацією на рівні адміністративних областей.  

Учень О. Діброви Ю. Пітюренко – завідувач сектору, згодом відділу географії 

населення РВПС, потім СГ АН УРСР (1963–1985 рр.), завідувач кафедри 

економічної географії та економічної історії (1985– 1988 рр.), професор кафедри 

розміщення продуктивних сил (з 1988 р.) Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана [115, с. 75; 354, с. 67.]. У 1978 р. Ю. Пітюренко 

захистив докторську дисертацію «Питання методології і методики дослідження 

регіональних систем міських поселень (на прикладі УРСР)» [334], у якій було 

продовжено розробку системного підходу до вивчення систем міського розселення, 

досліджено їхню функціональну й територіальну структуру, запропоновано 

конструктивні пропозиції щодо формування регіональних обласних і локальних 

систем міських поселень в УРСР. Ю. Пітюренко вперше обґрунтував на 
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методологічному, теоретичному та методичному рівнях взаємозв’язки 

територіально-системної організації виробництва й розселення; розробив 

функціонально-системну типологію міст України та ієрархічно-структурну 

типологію міських поселень, визначив закономірності їх розвитку, підготував 

кандидатів наук: Л. Ганечко «Територіально-виробничі особливості і перспективи 

розвитку міських поселень, що склалися на базі гірничовидобувної промисловості 

(на прикладі Донецько-Придніпровського економічного району)», 1974 р.; 

Є. Благова «Формування системи розселення субрегіонального рівня в умовах 

інтенсивного розвитку суспільного виробництва (на прикладі Запорізької області)», 

1990 р.; В. Дорошенко «Територіальна організація споживчого комплексу в 

регіональних і локальних системах розселення», 1994 р. Останній також підготував 

двох кандидатів наук: К. Діденко «Територіальна організація автомобільних 

пасажирських перевезень в Україні», 2007 р. та І. Осіпчук «Територіальна 

організація торговельного обслуговування населення Рівненської області», 2013 р. 

До наукової школи О. Діброви належав також М. Крачило (1936–2002 рр.), 

який свого часу підготував кандидатську дисертацію, а в 1992 р. захистив 

докторську дисертацію на тему «Економіко-географічні проблеми туризму та його 

ефективність (питання теорії, методики, практики)» [207]. З 1964 р. працював у 

Чернівецькому університеті на кафедрі економічної географії [321, с. 73]. 

М. Крачило вперше розробив науково-методичні основи економіко-географічних 

проблем туризму, наукові основи туризмознавства як нового наукового напряму, 

обґрунтував теоретико-методологічні засади географії туризму як галузі соціально-

економічної географії, запропонував класифікацію туристичних ресурсів та 

класифікацію видів туризму. Здійснив аналіз методологічних аспектів просторової 

організації територіально-туристичних комплексів, розглянув проблему 

вдосконалення територіальної організації туризму в Карпатському туристичному 

районі. Під керівництвом М. Крачила в 1999 р. О. Король захистив дисертацію 

«Регіональний менеджмент у туризмі». 

Учень О. Діброви С. Мохначук здійснив підготовку кандидатів наук, з яких 

двоє згодом стали докторами: В. Косенко «Основні принципи формування системи 
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сільського розселення (на прикладі Української РСР)», 1974 р.; І. Дудник 

«Географічні дослідження для цілей планування комплексного розвитку сільського 

адміністративного району (на прикладі Великобагачанського Полтавської області)», 

1986 р.; Т. Панасенко «Особливості розвитку низової демографічної системи (на 

прикладі Тульчинського району Вінницької області)», 1995 р.; К. Мезенцев 

«Моделювання суспільно-географічних процесів у сільському адміністративному 

районі», 1997 р. 

В. Загородній (1941–2015 рр.) [316, с. 70] – кандидат географічних наук, 

завідувач (1991–2005 рр.), професор (2005–2015 рр.) кафедри економічної та 

соціальної географії Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова – теж учень О. Діброви. Як фахівець у галузі розселення 

населення, підготував шістьох кандидатів наук: Т. Гринюк «Комплексне суспільно-

географічне дослідження сільської місцевості адміністративної області (на прикладі 

Київської області)», 1997 р.; М. Сажнєв «Функціональний взаєморозвиток сільських 

та міських місцевостей Мелітопольського суспільно-географічного регіону 

(методика та аналіз)», 2002 р.; А. Мозговий «Функціональний розвиток малих міст в 

регіональній системі розселення (на прикладі Подільської регіональної системи 

розселення)», 2004 р.; Л. Семенюк «Суспільно-географічні аспекти розвитку 

сільської місцевості Кіровоградської області», 2007 р.; О. Борисова «Історико-

географічні етапи формування сільської поселенської мережі Поділля», 2009 р.; 

О. Бабич «Регіональна система розселення і збалансованого розвитку регіону 

(суспільно-географічне дослідження на прикладі Кіровоградської області)», 2014 р. 

Вихідцем із наукової школи С. Рудницького – І. Ландо вважаємо також  

Ф. Трипільця, який у 1940–1941 і 1945–1973 p. очолював кафедру економічної 

географії Харківського університету. Науковий доробок Ф. Трипільця присвячений 

вивченню обласних економіко-географічних комплексів, географії промисловості і 

сільського господарства Північно-Східного та Донецько-Придніпровського регіонів 

України. Під науковим керівництвом Ф. Трипільця було захищено 5 дисертацій: 

М. Коломієць «Полтавська область (економіко-географічна характеристика)», 

1958 р.; М. Лапко «Дніпропетровська область УРСР (економіко-географічна 
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характеристика)», 1958 р.; Г. Побережна «Географія сільського господарства 

Харківської області», 1958 р.; К. Попов «Економіко-географічна характеристика 

Херсонської області», 1963 р.; В. Благов «Промислове районування північного-

сходу УРСР у зв’язку з проблемою розвитку малих і середніх міст», 1976 р. 

Представник цієї ж наукової школи І. Старовойтенко (1904–1989 рр.) 

підготував двох кандидатів наук: А. Григор’єв «Розвиток і розміщення сільського 

господарства Станіславської області УРСР» 1958 р.; В. Приходько «Основні 

питання розвитку і розміщення промисловості Полтавської області», 1965 р.   

Учень С. Рудницького, представник його празької школи В. Огоновський 

(1896–1970 рр.) уже в післявоєнний час розпочав підготовку наукових кадрів, 

започаткував власну школу, він підготував п’ять кандидатів наук: Т. Ковалевська 

«Львівська область УРСР (економіко-географічна характеристика)», 1953 р.; А. Куц 

«Розвиток економіки радянського Львова», 1954 р.; Н. Стогній «Економіко-

географічна характеристика Запорізької області», 1954 р.; Ф. Заставний «Основні 

питання розвитку Львівсько-Волинського басейну», 1957 р.; І. Сваричевський  

«Географія сільського господарства Дрогобицької області», 1957 р. 

З-поміж учнів В. Огоновського – Ф. Заставний (1929–2012 рр.), який у 1970 р. 

захистив докторську дисертацію на тему «Економіко-географічні проблеми 

дослідження територіально-промислових комплексів (нариси теорії)» [150]. У 

дисертації Ф. Заставного було зроблено спробу теоретичного осмислення 

економіко-географічних аспектів дослідження територіально-промислових 

комплексів, розроблено й обґрунтовано положення методики дослідження 

просторово-індустріальних утворень. У роботі репрезентовано тогочасні 

методологічні проблеми дослідження факторів розміщення та комплексоутворення, 

обґрунтовано напрями вдосконалення методології і методики дослідження 

комплексів та з’ясовано питання комплексів і районування збуту. У межах наукової 

школи Ф. Заставного було підготовлено 12 кандидатів наук: Дінь Ван Тхань 

«Територіальна організація міжгалузевих комплексів провінції Дак-Лак 

Соціалістичної Республіки В’єтнам», 1985 р.; М. Романюк «Шляхи вдосконалення 

трудових маятникових міграцій в міста Прикарпаття», 1994 р.; М. Дністрянський 
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«Політико-адміністративний устрій України», 1995 р.; М. Лаврук «Гуцули 

Українських Карпат (етногеографічне дослідження)», 1998 р.; А. Ковальчук 

«Географія релігії в Україні», 2000 р.; В. Куреляк «Українська діаспора 

Мармарощини (етногеографічне дослідження)», 2000 р.; Р. Лозинський «Етнічний 

склад населення Галичини (історико-географічне дослідження)», 2000 р.; Н. Паньків 

«Демогеографічний розвиток гірських районів Українських Карпат», 2002 р.; 

Р. Сливка «Етногеографічне дослідження Бойківщини», 2002 р.; Н. Прицюк 

«Демогеографічна ситуація українсько-польського пограниччя», 2005 р.; О. Стецюк 

«Туристичний комплекс Карпатського регіону України: суспільно-географічне 

дослідження», 2006 р.; О. Клапчук «Туристично-рекреаційні ресурси Львівської 

області: територіальна диференціація, оцінка, напрями використання», 2011 р.  

З-поміж них стали докторами наук стали М. Дністрянський під керівництвом 

Я. Олійника та Р. Лозинський під керівництвом Ф. Заставного. У дисертації 

Р. Лозинського «Етномовна географія України» (2010 р.) [218] розроблено 

теоретичні й методичні засади суспільно-географічного дослідження мовних 

проблем, виокремлено етномовний напрямок у суспільній географії; розроблено 

методику вивчення мовного складу населення, виділено найважливіші етномовні 

процеси, здійснено їх типологію, виявлено стан та тенденції мовної ситуації в 

Україні на поч. ХХІ ст. (стан мовного складу населення, динаміка етномовних 

процесів, поширення різних етнічних мов, розселення мовних груп, особливості 

етномовного домінування), проаналізовано територіальні особливості мовної 

ситуації, виокремлено 12 етномовних районів України, схарактеризовано тенденції 

розвитку мовної ситуації в кожному з районів, досліджено найважливіші мовні 

проблеми України та подано рекомендації щодо їх розв’язання. Під керівництвом 

Р. Лозинського у 2013 р. Н. Дністрянською була захищена дисертація «Місце і роль 

селищ в системі розселення України (на прикладі Львівської області)». 

Учень Ф. Заставного – Р. Сливка – також підготував одного кандидата наук – 

І. Закутинську, тема її дисертації «Субурбанізація в приміській зоні Івано-

Франківська», 2014 р. 

Лише в післявоєнний час впливала на формування наукових шкіл-колективів 
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суспільної географії України районна школа М. Баранського, учнем якого був 

Д. Богорад (1902–1967 рр.). У 1947 р. Д. Богорад під керівництвом М. Баранського 

захистив кандидатську дисертацію «Досвід районного планування в УРСР», а в 

1961 р. докторську «Принципи, методи і організація районного планування 

промислових районів» [30]. Науковий доробок Д. Богорада включав розробку планів 

розвитку Донецького, Криворізького та Львівсько-Волинського басейнів, 

генеральних планів розвитку великих міст та схем перспективного розвитку 

економічних районів України. Д. Богорад започаткував дослідження міських 

агломерацій України, був розробником концепції комплексного планування 

регіонів. Вперше методологічно обґрунтував розвиток районного планування в 

системі містобудівного прогнозування і проектування; визначив завдання, види та 

об’єкти планування промислових районів, обґрунтував планувальні межі району.     

У науковій школі Д. Богорада відбулося становлення двох докторів наук 

(Л. Козловська та В. Нудельман) і кандидатів наук: Л. Козловська «Економічна 

ефективність групового розміщення промислових підприємств (за матеріалами 

районного планування і промислового проектування в Білорусі)», 1965 р.; 

І. Табориська «Економіко-географічна характеристика міських поселень 

Прикарпатського промислового району», 1967 р.; В. Нудельман «Дослідження 

методів економічної оцінки містобудівних умов розміщення промисловості (у 

застосуванні до особливостей УРСР)», 1970 р.; М. Міжега «Основні закономірності 

формування систем міських поселень в аграрно-індустріальних районах (на 

прикладі Молдовської РСР)», 1973 р. Вагомий внесок у подальший розвиток 

наукової школи Д. Богорада здійснив його учень В. Нудельман, який з 1955 до 

2000 р. працював у «Діпромісто» (де пройшов шлях від інженера до заступника 

директора), з 2000 р. професор кафедри міського будівництва Київського 

національного університету будівництва та архітектури, з 2009 р. – кафедри 

економічної та соціальної географії Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. У 1989 р. В. Нудельман захистив докторську дисертацію 

«Методологічні основи економіко-географічного прогнозування в районному 

плануванні і містобудуванні». В. Нудельман – учений у галузі конструктивної 
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географії, він є розробником засад містобудування й територіального планування, 

науковим керівником, автором нормативно-методичної бази містобудування, 

Генеральної схеми планування території України, схем планування територій низки 

адміністративних областей, промислових та рекреаційних районів України, 

приміської зони м. Києва, генеральних планів міст-міліонерів України, Генеральної 

схеми розселення тощо [108, с. 71].  

Учень Д. Богорада М. Міжега підготував 4 кандидатів наук: В. Харченко 

«Дослідження локальних систем розселення і міжпоселенських трудових зв’язків у 

високо урбанізованих районах (на прикладі Донбасу)», 1984 р.; В. Смаль «Система 

розселення Чернігівської області», 1990 р.; Лабабіді Ранда «Розселення сільського 

населення Південного економіко-географічного району», 1991 р.; Аль-Хамарнех 

Ала Шафік Атіл «Територіальна організація зони впливу великого міста (на 

прикладі Київського столичного регіону)», 1993 р. 

Опосередковано під впливом ідей харківської школи сформувалася вже в 

другій пол. ХХ ст. наукова школа О. Ващенка (1908–1984 рр.). У 1971 р. О. Ващенко 

під керівництвом ленінградського Б. Семевського захистив докторську дисертацію 

«Атлас розвитку господарства Західної частини УРСР з найдавніших часів до 70-х 

рр. ХХ ст» [37]. Своє докторське дослідження О. Ващенко підготував як атлас 

розвитку господарства західної частини УРСР. О. Ващенко здійснив обґрунтування 

регіонального комплексного економіко-географічного атласу, у якому поєднувалися 

принципи історизму та географізму. Атлас О. Ващенка відображав географічне 

положення й особливості формування території досліджуваного регіону, містив 

карти природних умов та формування продуктивних сил, історико-економічні карти 

різних періодів розвитку господарського комплексу західних областей УРСР.  

О. Ващенко у Львівському університеті створив потужну наукову школу, 

підготувавши 10 кандидатів географічних наук, троє з них – О. Шаблій (під його 

науковим керівництвом) та С. Писаренко і М. Мальський (під керівництвом інших 

учених) – стали докторами наук. До наукової школи О. Ващенка входять: 

В. Луговий «Перспективи розвитку Львівсько-Волинського кам’яновугільного 

басейну», 1963 р.; О. Шаблій «Лісопромисловий комплекс Українських Карпат 
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(тенденції і структура)», 1966 р.; М. Гонак «Східнословацький економічний район 

ЧССР (економіко-географічне дослідження)», 1968 р.; М. Паробецький 

«Прикарпатський виробничий комплекс і проблеми його розвитку (економіко-

географічне дослідження)», 1969 р.; С. Писаренко «Чернівецький економічний вузол 

(формування, структура і тенденції розвитку)», 1973 р.; Л. Коротун «Регіональний 

аграрно-промисловий комплекс, його структура і тенденції розвитку (на прикладі 

Рівненської області)», 1974 р.; Н. Недашківська «Територіальна рекреаційна система 

Радянських Карпат (формування, структура і тенденції розвитку)», 1978 р.; 

М. Мальський «Територіальні економіко-екологічні проблеми природокористування 

і шляхи їх розв’язання (на матеріалах Львівсько-Волинського кам’яновугільного 

басейну)», 1983 р.;  Г. Анісімова «Розселення в західних областях УРСР і шляхи 

його удосконалення», 1987 р.; М. Білецький «Формування міжгалузевого комплексу 

обслуговування населення регіону (на матеріалах Львівської області)», 1987 р. 

Серед представників наукової школи О. Ващенка три кандидати наук здійснили 

підготовку по одному кандидату наук : М. Гонак (О. Перхач «Демогеографія регіону 

в умовах депопуляції населення (на матеріалах Львівської області)», 1999 р.), 

Н. Недашківська (О. Кучабський «Релігійна сфера обласного регіону: трансформація 

і територіальна організація (на матеріалах Львівської області)», 2000 р. та 

М. Білецький (Р. Скабара «Суспільно-географічні аспекти злочинності (на 

матеріалах Львівської області)», 2003 р.). 

Однак найбільшою науковою школою сформованою учнями О. Ващенка, є 

наукова школа О. Шаблія, який є одним із лідерів сучасної школи суспільної 

географії в Україні [543]. У 1978 р. О. Шаблій захистив докторську дисертацію 

«Міжгалузеві територіальні комплекси (проблеми теорії і методики дослідження)» 

[520], у якій вперше було системно розглянуто проблеми методології, теорії і 

методики вивчення міжгалузевих територіальних комплексів, розкрито їх 

просторову структуру, територіальну організацію. О. Шаблій порівняв категорії 

«міжгалузевий територіальний комплекс» та «енерговиробничий цикл»; дослідив 

вихідні для поняття міжгалузевого територіального комплексу категорії: територія, 

галузь, міжгалузеві зв’язки і відношення; провів типізацію і класифікацію 
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міжгалузевих територіальних комплексів; розробив систему методів і прийомів 

системного підходу, математичного й картографічного моделювання міжгалузевих 

територіальних комплексів; обґрунтував шляхи і сфери практичного застосування 

теорії міжгалузевих територіальних комплексів [147, с. 8–11; 148, с. 30–34]. 

Свою наукову школу О. Шаблій започаткував ще в радянські часи, однак 

справжнього розвитку вона набула вже в період незалежної України. Він підготував 

докторів – О. Заставецька «Соціально-економічний комплекс обласного регіону: 

теоретико-методологічні основи розвитку і територіальної організації», 1998 р.; 

І. Ровенчак «Географія культури: проблеми теорії, методології та методики 

дослідження», 2010 р.; Ю. Кисельов «Суспільно-географічні основи теоретичних та 

прикладних геософічних досліджень в Україні», 2013 р.; Л. Заставецька «Системи 

розселення і геопросторові аспекти вдосконалення адміністративно-територіального 

устрою України», 2014 р. та кандидатів наук – М. Білик «Проблеми розвитку і 

територіальної організації аграрно-промислового комплексу Радянських Карпат», 

1978 р.; Б. Заставецький «Обласна система розселення: формування, структура і 

основні шляхи вдосконалення», 1988 р.; М. Влах «Проблеми удосконалення 

виробничо-економічних зв’язків Закарпатської області», 1990 р.; М. Книш 

«Функціонально-територіальна структура АПК Львівської області», 1992 р.; 

Б. Федуник «Економіко-географічні дослідження аграрно-ресурсного потенціалу 

регіону (на прикладі Тернопільської області)», 1994 р.; І. Гудзеляк «Прикордонні 

соціально-економічні зв’язки України з Польщею (географічний аналіз на 

матеріалах Львівської області)», 1997 р.; Я. Мариняк «Водно-ресурсний потенціал 

Тернопільської області і проблеми його використання (соціально-економіко-

географічне дослідження)», 1997 р.; В. Стецький «Соціально- і економіко-

географічні дослідження регіонального освітнього комплексу (на матеріалах 

Львівської області)», 1999 р.; В. Грицевич «Відтворювальний потенціал трудових 

ресурсів регіону (математико-географічний аналіз на матеріалах Львівської 

області)», 2000 р.; І. Дубовіч «Проблеми соціально-економічної географії північно-

східного регіону Румунії (повіти Сучава і Ботошань)», 2000 р.; О. Вісьтак 

«Суспільно-географічні дослідження українських вчених Галичини у міжвоєнний 
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період (1919–1939 рр.)», 2001 р.; В. Миронюк «Електоральна географія регіону (на 

матеріалах Галицьких областей)», 2002 р.; І. Ранця «Територіальна організація 

агробізнесу регіону (на матеріалах Львівської області)», 2005 р.; О. Мамчур 

«Суспільно-географічні проблеми формування ринкової інфраструктури Львівської 

області», 2010 р.; І. Рудакевич «Суспільно-географічні проблеми розвитку 

транспортної інфраструктури великого міста (на матеріалах обласних центрів 

Західного регіону України)», 2010 р.; М. Шевчишен «Внесок професора 

В. Садовського в українську суспільну географію», 2010 р.; Я. Івах «Суспільно-

географічний комплекс: екологічні аспекти (дослідження на матеріалах Львівської 

області)», 2014 р.  

Учні О. Шаблія, розвиваючи його ідеї, здійснюють підготовку кандидатів наук. 

Серед них особливу увагу варто звернути на наукову школу О. Заставецької – 

завідувача кафедри географії України та туризму Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вона в 1998 р. захистила 

докторську дисертацію, присвячену узагальненню теоретико-методологічних і 

методичних аспектів комплексного економічного й соціального розвитку території, 

дослідженню впливу загальних та регіональних чинників на цей процес в 

адміністративних областях України [146]. О. Заставецька розглянула компонентно-

функціональну, територіально-функціональну й управлінську структури обласних 

соціально-економічних комплексів, обґрунтувала основні напрями вдосконалення 

територіальної організації таких комплексів в умовах трансформації суспільних 

відносин. О. Заставецька підготувала кандидатів наук: А. Кузишин «Науково-

географічні основи управління обласним соціально-економічним комплексом (на 

матеріалах Тернопільської області)», 1999 р.; І. Журба «Економіко-географічні 

засади раціонального природокористування в регіоні  (на прикладі Хмельницької 

області)», 2002 р.; І. Барна «Етногеографічне дослідження регіону (на матеріалах 

Тернопільської області)», 2005 р.; О. Яроменко «Суспільно-географічні дослідження 

наукової школи академіка М.М. Паламарчука», 2007 р.; О. Рунців «Територіальна 

організація ринку туристичних послуг у регіоні (на матеріалах Тернопільської 

області)», 2009 р.; Л. Альтгайм «Територіальна організація системи сільського 
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населення Хмельницької області», 2010 р.; Я. Штокало «Рівень життя населення 

регіону (суспільно-географічні аспекти дослідження на прикладі Тернопільської 

області)», 2010 р.; Н. Копер «Соціальна спрямованість промислового розвитку 

регіону (суспільно-географічне дослідження на прикладі Вінницької області)», 

2011 р.; Н. Смочко «Географічні передумови розвитку та трансформації 

господарського комплексу Закарпатської області», 2012 р.; М. Горун «Територіальна 

організація Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району», 2013 р.; О. Пушкар 

«Територіальна організація закладів охорони здоров’я Тернопільської області», 

2013 р.; Л. Вавринів «Суспільно-географічне дослідження соціальної поведінки 

молоді Тернопільської області», 2014 р.; Б. Пушкар «Територіальна організація 

рекреаційного господарства регіону (на матеріалах Тернопільської області)», 2014 р. 

Наукова школа О. Заставецької продовжує успішно розвиватися та має перспективи 

підготовки докторів наук. 

І. Ровенчак – професор кафедри економічної та соціальної географії 

Львівського національного університету імені Івана Франка. У дисертації 

«Географія культури: проблеми теорії, методології та методики дослідження» [372] 

вперше розробив теоретико-методологічні та методичні основи формування 

географії культури, обґрунтував актуальність, об’єкт та предмет її дослідження, 

з’ясував зміст категорії «культура» із суспільно-географічних позицій. У роботах 

І. Ровенчака репрезентовано поняттєво-термінологічну систему географії культури, 

обґрунтовано геокультурну ідею «Київ – новий Константинополь», розроблено 

основи структуризації географії культури та виокремлено три основні її галузі – 

етнокультурна, сакральна та історико-культурна географія, запропоновано систему 

методів у географії культури й представлено методику геокультурних досліджень. 

Під керівництвом І. Ровенчака у 2003 р. О. Бордун  захистила кандидатську 

дисертацію «Транспортна інфраструктура західноукраїнського прикордоння: 

економіко-географічне дослідження». 

Ю. Кисельов – завідувач кафедри геодезії, картографії та кадастру Уманського 

національного університету садівництва. У дослідженнях Ю. Кисельова розроблено 

суспільно-географічні основи досліджень людського простору, який є 
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концептуальним об’єктом геософії, обґрунтовано геософічний підхід у суспільній 

географії, сформульовано об’єктно-предметну сферу геософії, встановлено 

етапність розвитку геософічних ідей, запропоновано методи та методику 

геософічного пошуку. Ю. Кисельов обґрунтував засади проведення геософічної 

диференціації, запропонував її схему для світу й України, окреслив десять основних 

і вісім проміжних геоторіальних структур; дослідив феномен фронтиру, з’ясував 

питання походження назви «Україна», деякі аспекти реформування 

адміністративно-територіального устрою України та низку інших географо-

українознавчих проблем [187]. 

Л. Заставецька – доцент кафедри географії та методики її навчання 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка. У своїй дисертації окреслила основи пізнання територіальних систем 

розселення, розглянула проблеми трансформації геопросторової організації; 

дослідила закономірності такої організації; визначила проблеми функціонування 

систем розселення різних таксономічних рівнів; обґрунтувала основні принципи та 

механізми розвитку систем у процесі зміни адміністративно-територіального устрою 

України. Л. Заставецька дослідила напрями підвищення конкурентоспроможності 

сільських територій та міських поселень як центрів нових систем розселення, на 

прикладі схеми нового адміністративно-територіального устрою Тернопільської 

області висвітлила підходи до формування низових систем розселення і управління 

– територіальних громад і адміністративних районів [145]. 

Підготовку кандидатів наук започаткували і інші учні О. Шаблія: 

Б. Заставецький (Д. Ткач «Економіко- і соціально-географічні проблеми розвитку 

малих міських поселень (на матеріалах Тернопільської області)», 1996 р.; 

Н. Стецько «Суспільно-географічні дослідження територіально-рекреаційних систем 

(на матеріалах Тернопільської області)», 1999 р.); М. Влах (С. Пенюк «Суспільно-

географічні аспекти розвитку сільського господарства польсько-українського 

прикордоння (на матеріалах Підкарпатського воєводства Польщі)», 2002 р.; 

Т. Кравець «Суспільно-географічні аспекти трансформації аграрної сфери 

Львівської області», 2013 р.; В. Поручинський «Системи розселення регіону в 
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умовах трансформації суспільства (на матеріалах Волинської області)», 2013 р.); 

М. Книш (А. Голод «Суспільно-географічні аспекти політичної поведінки населення 

регіону (на матеріалах Львівської області)», 2007 р.; Р. Теслюк «Суспільно-

географічні аспекти якості життя населення регіону (на матеріалах Львівської 

області)», 2008 р.; Г. Наконечна «Суспільно-географічні аспекти економічної 

безпеки регіону (за матеріалами Львівської області)», 2013 р.); В. Грицевич 

(Х. Подвірна «Геопросторова організація сфери охорони здоров’я (на матеріалах 

Львівської області)», 2010 р.) та Я. Мариняк (К. Дударчук «Історико-культурні 

туристичні ресурси Тернопільської області: збереження, використання», 2012 р.). 

Досить відомі наукові школи з потужним кадровим потенціалом, з яких пізніше 

вийшли доктори наук, вдалося організувати також кандидатам наук, зокрема 

В. Поданчукові,  В. Юрківському та І. Твердохлєбову. 

Наукова школа В. Поданчука (1902–1970 рр.) сформувалася в Київському 

університеті, де вчений здобув вищу освіту, а потім навчався в аспірантурі. У 1937–

1941 рр. був деканом географічного факультету Київського педагогічного інституту. 

У 1946 р. він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук з проблем методики викладання економічної географії, а з 1947 

до 1955 р. був деканом географічного факультету Київського університету. З 1948 

до 1951 р. завідував відділом економічної географії Інституту географії, а з 1955 р. –  

був доцентом кафедри економічної географії [317, с. 190–191]. Під керівництвом 

В. Поданчука було підготовлено 4 кандидати наук: М. Ігнатенко «Географія хімічної 

промисловості карпатських областей УРСР (Івано-Франківська, Закарпатська, 

Чернівецька)», 1963 р.; Є. Шипович «Економіко-географічна характеристика міста 

Запоріжжя», 1964 р. (підготував кандидата наук Б. Чемісова «Територіальна 

організація промисловості адміністративної області (на прикладі Чернігівської 

області УРСР)», 1984 р.); Г. Коваленко «Система міських поселень Київської області 

і їх роль у територіальному поділі праці», 1969 р. та М. Валід «Географія бавовняної 

промисловості СРСР», 1972 р. 

Учень В. Поданчука – засновник потужної наукової школи М. Ігнатенко (1928–

2004 рр.) у 1970 р. захистив докторську дисертацію «Проблеми розвитку і 
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розміщення хімічної промисловості західних районів УРСР» [161], у якій було 

розроблено основи оптимальної територіальної організації галузі відповідно до 

природно-економічних умов району; виявлено сутність галузевих промислово-

територіальних комплексів хімічних виробництв та розроблено критерії їх наукової 

типології; досліджено формування енергохімічних циклів; розроблено методику 

дослідження хімічних виробництв, визначено межі раціональних зон тяжіння 

окремих галузей хімічної промисловості за збутом продукції; розроблено гіпотезу 

розвитку хімічної промисловості західних районів УРСР на віддалену перспективу.  

М. Ігнатенко був фундатором наукової школи, створеної у Чернівецькому 

університеті. З його ім’ям пов’язана підготовка економіко-географів у 

Мелітопольському педагогічному та Херсонському аграрному університеті. Наукова 

школа М. Ігнатенка працювала над розв’язанням проблем розвитку й 

функціонування галузей промисловості, виробничої та соціальної інфраструктури, 

АПК, економічної оцінки ПРП території. Під керівництвом М. Ігнатенка було 

підготовлено 18 кандидатів наук, з яких 4 стали докторами наук (В. Руденко, 

К. Матей, Л. Мармуль та І. Пилипенко). Кандидатські дисертації захистили: 

К. Суходольський «Мінерально-сировинна база гірничохімічної промисловості 

УРСР (економіко-географічне дослідження)», 1971 р.; К. Матей «Географія міграцій 

населення Молдавської РСР і шляхи її раціоналізації», 1973 р.; В. Цапу «Проблеми 

комплексного розвитку і розміщення господарства півдня Молдавської РСР», 

1973 р.; Е. Калмуська «Досвід вивчення споживання матеріальних благ населенням 

Молдавської РСР», 1974 р.; І. Одинський «Проблеми розвитку і розміщення 

місцевої промисловості Чернівецької області», 1975 р.; Л. Масловська 

«Водогосподарський комплекс Радянських Карпат (економіко-географічне 

дослідження)», 1981 р.; В. Руденко «ПРП території: методика дослідження і оцінки 

для цілей оптимізації природокористування (на прикладі Північного 

Придністров’я)», 1981 р.; Й. Бурка «Регіональний будівельно-індустріальний 

комплекс (економіко-географічне дослідження на прикладі Івано-Франківської 

області)», 1982 р.; Н. Коновалова «Виробничо-територіальна типізація господарств 

районних аграрно-територіальних систем (на матеріалах Середнього 
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Придністров’я)», 1983 р.; Л. Мармуль «Продовольчо-територіальний комплекс і 

удосконалення його структури (на прикладі Чернівецької області УРСР)», 1987 р.; 

З. Манів «Територіальна організація будівельно-індустріального комплексу Івано-

Франківської області», 1988 р.; Я. Кирпушко «Економіко і соціально-географічні 

особливості і проблеми приміського АПК великого міста (на прикладі 

Чернівецького приміського АПК)», 1992 р.; Т. Каратаєв «Еколого-географічне 

середовище м. Грозного (аналіз екосистеми великого міста)», 1993 р.; О. Левада 

«Економіко-географічний аналіз сільськогосподарського природокористування 

Запорізької області», 1997 р.; В. Грицку «Суспільно-географічна оцінка структурних 

зрушень в АПК Чернівецької області», 2000 р.; О. Марченко «Суспільно-

географічне обґрунтування раціонального використання та охорони рекреаційних 

ресурсів Херсонської області»,  2000 р.; І. Донець «Суспільно-географічне 

дослідження екологічних проблем м. Запоріжжя», 2001 р.; І. Пилипенко 

«Морегосподарський комплекс Українського Приазов’я: суспільно-географічне 

дослідження», 2004 р. 

Власну наукову школу заснував учень М. Ігнатенка – В. Руденко – декан 

географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. У 1992 р. він захистив докторську дисертацію «Природно-ресурсний 

потенціал і методи його економіко-географічного дослідження (на прикладі 

України)» [379], присвячену комплексному дослідженню природно-ресурсного 

потенціалу регіону, з метою реалізації ефективної територіальної організації 

продуктивних сил [94, с. 67]. В. Руденко у своїх дослідженнях обґрунтував сутність 

ПРП території; розробив систему положень економіко-географічного аналізу й 

синтезу ПРП; окреслив методологію та методику кількісного визначення об’єму і 

структури ПРП території, методику компонентної та інтегральної економічної 

оцінки ПРП регіону; здійснив еколого-економічну оцінку ПРП 505 

адміністративних одиниць України; дослідив основні параметри територіальної 

диференціації і структури ПРП України, визначив ефективність 

природокористування та розкрив особливості прогнозування і можливості еколого-

географічного стимулювання цілеспрямованого формування ПРП регіону. До 
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складу наукової школи В. Руденка входять один доктор наук М. Заячук 

«Формування та геопросторова організація фермерства України (теорія та практика 

суспільно-географічного дослідження)», 2016 р. та кандидати наук: В. Вацеба 

«Економіко-географічий аналіз природно-ресурсного потенціалу фізико-

географічних регіонів (на матеріалах України)», 1999 р.; О. Чернюх «Становлення 

конструктивно-географічних напрямів раціонального природокористування в 

Україні у першій пол. ХХ ст.», 2004 р.; В. Бурка «Географічні особливості розвитку 

будівельно-індустріальних комплексів України на регіональному рівні», 2006 р.; 

Г. Круль «Географо-краєзнавча оцінка процесів заселення Північної Буковини», 

2006 р.; Г. Григор’єва «Суспільно-географічні процеси заселення Північної 

Бессарабії», 2010 р.; М. Цепенда «Оцінка господарської освоєності водоресурсного 

потенціалу регіону (на матеріалах басейну Середнього Дністра)», 2010 р.; 

М. Лапушняк «Суспільно-географічна оцінка якості життя населення Чернівецької 

області», 2015 р.; М. Паламарюк «Суспільно-географічний аналіз рекреаційно-

туристичних ресурсів Буковинських Карпат», 2015 р.  

М. Заячук обґрунтував збалансований розвиток та геопросторову організацію 

фермерських господарств України; розробив основи вивчення територіальних 

особливостей фермерського укладу та класифікації фермерських господарств; 

висвітлив геопросторові особливості виробництва сільськогосподарської продукції 

фермерськими господарствами та визначив їхнє місце в наповненні продовольчого 

ринку на підставі аналізу закономірностей територіальної локалізації виробництва 

окремих видів сільськогосподарської продукції; виявив територіальні відмінності в 

наповненні регіональних ринків продовольства за окремим культурами; розробив 

пропозиції щодо вдосконалення геопросторової організації фермерства в Україні на 

підставі вертикальної та горизонтальної кластеризації [153].  

Наукову школу в галузі регіональної економіки та економіки АПК заснувала 

учениця М. Ігнатенка – Л. Мармуль. Крім підготовлених докторів та кандидатів 

економічних наук, до її наукової належить також кандидат географічних наук 

О. Левада («Суспільно-географічні основи формування та функціонування 

регіонального ринку праці (на прикладі Запорізької області)», 1999 р.). 
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Наукова школа В. Юрківського (1927–2003 рр.) сформувалася в Київському 

університеті, який він закінчив у 1949 р. зі спеціальності «міжнародні відносини і 

світова економіка». У 1960 р. В. Юрківський захистив дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук «Зовнішня і фінансова залежність 

царської Росії в епоху імперіалізму». З 1963 р. В. Юрківський розпочав роботу в 

Київському університеті, працював до 2002 р. на кафедрі економічної географії: з 

1964 р. доцентом, а з 1979 р. професором. У 1980–1985 рр. В. Юрківський був 

деканом географічного факультету [104, с. 83]. Він відомий як фахівець у галузі 

економічної та соціальної географії зарубіжних країн, географії світового 

господарства та географії сфери обслуговування, підготував кандидатів наук: 

А. Сиротенко «Народна республіка Конго (проблеми освоєння ресурсів, розвитку і 

розміщення господарства)», 1975 р.; Л. Запорожан «Територіальна організація 

комплексу побутового обслуговування населення Тернопільської області УРСР», 

1991 р.; М. Барановський «Територіальна організація пересувних форм 

обслуговування сільського населення Чернігівської області», 1993 р. З-поміж учнів 

В. Юрківського докторами наук стали А. Сиротенко (у галузі методики викладання 

географії) та М. Барановський (у галузі суспільної географії). Науковий доробок 

В. Юрківського досліджено у праці Я. Олійника [287, с. 322–326]. 

Наукова школа І. Твердохлєбова (1921–1993 рр.) організаційно сформувалася в 

Сімферопольському університеті. І. Твердохлєбов відомий як творець наукової 

школи рекреаційної географії, основні праці вченого було присвячено теоретичним, 

методичним та прикладним питанням рекреаційної географії, дослідженням 

географії інфраструктури, територіальної організації населення й господарства 

Південного економічного району та Криму. Під його керівництвом було захищено 

28 кандидатських дисертацій: М. Багров «Формування та розвиток міжрайонних 

транспортно-економічних зв’язків територіально-виробничого комплексу (на 

прикладі південного економічного району)», 1967 р.; М. Мартинова «Проблеми 

територіальної організації харчової промисловості Південного економічного 

району», 1971 р.; В. Романова «Проблеми територіальної організації рибної 

промисловості Азово-Чорноморського басейну», 1974 р.; Н. Щербина «Економіко-
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географічна оцінка територіального поєднання мінеральних ресурсів Криму в 

умовах розвитку народногосподарського комплексу Кримської області УРСР», 

1974 р.; А. Тамбовцева «Проблеми формування і територіальна  організація аграрно-

промислових комплексів (на прикладі Північно-Західного  Приазов’я)», 1978 р.; 

В. Суханов «Проблеми трудового забезпечення сфери обслуговування населення і 

управління трудовими ресурсами Кримського рекреаційного району», 1979 р.; 

В. Шумський «Економіко-географічна оцінка рекреаційного потенціалу Криму», 

1980 р.; В. Кудрявцев «Географічні аспекти моделювання системи розселення 

Кримського рекреаційного району», 1981 р.; М. Кузнєцов «Проблеми інтенсифікації 

рекреаційно-географічного процесу в системі суспільної організації території 

Криму», 1982 р.; І. Яковенко «Атласне картографічне моделювання в географічних 

дослідженнях Кримської територіальної рекреаційної системи», 1982 р.; 

Д. Ніколаєнко «Гуманістична» географія Заходу: критичний аналіз», 1983 р.; 

О. Швець «Дослідження територіально-господарських систем мікрорегіонального 

рівня (на прикладі Кримської області)», 1983 р.; І. Русаков «Територіальна 

організація короткочасного відпочинку населення центру рекреаційного 

об’єднання», 1984 р.; Н. Скрипник «Територіальна система виробничої 

інфраструктури Кримської області», 1985 р.; Т. Чугунова «Проблеми еколого-

економічної оптимізації ресурсного циклу мінеральних будівельних матеріалів 

Кримської області», 1986 р.; Г. Галух «Територіальна організація рекреаційної 

агломерації Велика Ялта», 1987 р.; Л. Ванюкова «Географічні аспекти діяльності 

транснаціональних корпорацій в країнах Тропічної Африки», 1988 р.; Н. Сажнєва 

«Територіальна організація приморських рекреаційних систем оазисного типу 

освоєння (на матеріалах Західного Приазов’я)», 1988 р.; Є. Осадчий «Економіко-

географічне дослідження особистого підсобного господарства Кримської області», 

1989 р.; М. Нікітіна «Географічний аналіз процесу господарського освоєння 

території Кримської області», 1990 р.; Н. Сахнова «Рекреаційне мікрорайонування 

приморсько-гірських територій всесоюзного значення (на прикладі Південно-

Східного берега Криму)», 1990 р.; Адмассу Теффера «Сільське населення Ефіопії: 

структурно-територіальний аналіз», 1991 р.; Атобателе Самуель Олусегун «Вплив 
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транспортної системи Нігерії на господарсько-культурну єдність країни», 1991 р.; 

В. Малева «Еколого-економічне районування Криму», 1993 р.; Чиковоре Готфрей  

«Економіко-географічне районування республіки Зімбабве», 1993 р.; В. Чужиков 

«Територіальна організація виробничої інфраструктури Черкаської області», 1993 р.; 

О. Байтеряков «Географічні аспекти формування і розвитку гірських туристсько-

рекреаційних систем (на прикладі Криму)», 1996 р.; Г. Тамбовцев «Еколого-

економічне районування Запорізької області», 1996 р.  

Учні І. Твердохлєбова продовжили підготовку наукових кадрів-географів: 

М. Амельченко (Мартинова) (Т. Александрова «Економіко-географічне дослідження 

структурної перебудови господарства Севастопольського приморського регіону», 

1997 р.), В. Кудрявцев (О. Грець «Еколого-соціально-економічна експертиза 

території  (на прикладі Великого Севастополя)», 1999 р.), Н. Сажнєва (Л. Донченко 

«Територіальна організація приморської рекреаційної системи розселення (на 

прикладі Запорізького Приазов’я)», 2002 р.; Н. Яковенко «Територіально-

функціональна структура агровиробничого комплексу Запорізького рекреаційного 

району», 2002  р.; І. Арсененко «Територіальна організація туристсько-екскурсійної 

діяльності в Запорізькому регіоні», 2010 р.), О. Швець (О. Шевчук «Територіальні 

особливості соціокультурного розвитку сучасного Криму», 2007 р.; М. Кузнецов 

«Соціально-географічні підходи щодо гармонізації розвитку територіальних 

поселенсько-відтворювальних систем АР Крим», 2010 р.; Н. Маслова «Сучасні 

соціокультурні процеси в Кіровоградській області: територіальні аспекти», 2014 р.; 

О. Лакомова «Соціально-географічні процеси в старопромисловому Криворізькому 

регіоні», 2014 р.), В. Шумський (І. Карташевська «Географічні аспекти 

використання екскурсійного потенціалу Криму в умовах ринкових відносин», 

1995 р.; Р. Абкадиров «Геотопонімічна індикація господарсько-культурних типів 

освоєння Криму», 2002 р.). 

З-поміж підготовлених І. Твердохлєбовим кандидатів наук стали докторами 

наук та започаткували свої наукові школи М. Багров, М. Нікітіна та І. Яковенко. 

Докторське дослідження М. Багрова (1937–2015 рр.) «Регіональна геополітика 

(на прикладі Криму)» [16] довело самостійність регіональної геополітики. Вчений 
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показав міждисциплінарність геополітичних проблем; визначив закономірності 

регіональної геополітики її об’єкт, предмет, парадигми, концептуальні засади та 

базові наукові поняття; обґрунтував методи аналізу геополітичного розвитку 

регіону; розробив парадигму розвитку унікального природно-господарського 

етнокультурного регіону Криму. На основі відносин із сусідніми регіонами виявив 

переваги й потенціали прикордонно-приморського положення АР Крим, 

запропонував концепцію та зміст карт геополітичного потенціалу і геостратегічного 

прогнозу; з’ясував місце регіональної геополітики в системі знань і цінностей щодо 

концепції сталого розвитку. М. Багров підготував 7 кандидатів наук: Є. Хан 

«Електоральна географія Криму», 1999 р.; М. Блага «Географічні відмінності та 

шляхи оптимізації використання рекреаційно-ресурсного потенціалу гірсько-

приморських територій Криму», 2000 р.; І. Воронін «Формування територіальної 

системи ринку праці в нових економічних умовах (на прикладі АР Крим і міста 

Севастополь)», 2000 р.; В. Побірченко «Міжгалузеві аспекти ринкової адаптації 

територіальних рекреаційних систем (на прикладі Євпаторійської територіальної 

рекреаційної системи)», 2001 р.; О. Кузьміна «Географічне дослідження впливу 

зовнішньоекономічних зв’язків на трансформацію господарства АР Крим», 2003 р.; 

Г. Пергат «Трансформація виноградарсько-виноробного комплексу Криму в умовах 

переходу до ринкового господарства», 2005 р.; В. Ромащенко «Суспільно-

географічне дослідження територіального потенціалу Криму», 2011 р. Під 

керівництвом М. Багрова було захищено докторську дисертацію І. Вороніним  

«Суспільно-географічне дослідження процесів інформатизації суспільства», 2012 р. 

[46], у якій виявлено сутність інформатизації суспільства як соціокультурного 

феномену, проаналізовано моделі процесів інформатизації суспільства; виявлено 

основні інформаційні трансформації та сформульовано суспільно-географічні 

підходи до їх дослідження.  

М. Нікітіна – завідувач кафедри міжнародної економіки Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського (до 2014 р.). Своє дослідження 

«Геоекономічний фактор територіально-галузевої реструктуризації національного 

господарства України» (1999, 2001 р.) [274] присвятила розробці зовнішніх 
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орієнтирів розвитку держави на основі осмислення ролі геоекономічного фактора у 

територіально-галузевій реструктуризації господарства України; принципів 

формування соціально орієнтованої географії господарства й технології входження у 

світову господарську систему. У 2012 р. М. Нікітіна захистила ще одну докторську 

дисертацію «Чорноморський вектор геоекономічної стратегії України в контексті 

розвитку глобальної регіоналізації» зі спеціальності «світове господарство і 

міжнародні економічні відносини». Сфера наукових інтересів М. Нікітіної пов’язана 

з розробкою геоекономічних пріоритетів національної економіки. 

У радянський час, коли пріоритет на теоретико-методологічні розробки мали 

московська та ленінградська школи, багато економіко-географів України пройшли 

аспірантську підготовку чи підготували докторські дисертації під керівництвом 

російських учених (переважно з Москви, Ленінграду,  Ростова-на-Дону, Саратова). 

Серед учених України є представники наукових шкіл: 

- І. Бєлоусова (кандидатські і докторські дисертації захистили А. Голіков 

«Водогосподарське районування і раціоналізація водних ресурсів (на прикладі 

Північного-Сходу України)», 1972 р., «Територіальна організація водного 

господарства СРСР», 1984 р. і М. Голіков «Ефективність комплексного розвитку і 

розміщення систем лінійних споруд», 1974 р. «Інфраструктурно-територіальний 

комплекс: теорія, методика, практика», 1987 р.); 

- В. Крючкова (у 1990 р. кандидатську дисертацію «Економіко-географічне 

дослідження агропромислової інтеграції у зв’язку з розв’язанням екологічних 

проблем території Північно-Східної України» захистив С. Сонько); 

- С. Лаврова (у 1997 р. докторську дисертацію «Науковий потенціал вітчизняної 

географії: формування, розміщення, школи» захистив О. Краснопольський);  

- Є. Миронової  (у 1967 р. кандидатську дисертацію «Населення і трудові 

ресурси Астраханської області» захистив А. Доценко); у 1998 р. став доктором наук, 

захистивши дисертацію «Територіальна організація розселення (теорія і практика)»;  

- І. Нікольського (кандидатські дисертації А. Красильщикова «Особливості і 

фактори географії промисловості будівельних матеріалів (на прикладі Донецького 

району)», 1966 р.; Г. Іванової «Географія харчової промисловості та її вплив на 
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розміщення торгівлі продовольчими товарами (на прикладі Кримської області)», 

1973 р.; П. Холяви «Приклади розвитку територіально-виробничого комплексу 

Тернопільської області (економіко-географічний аналіз)», 1973 р.); 

- Ю. Саушкіна (у 1975 р. кандидатську дисертацію «Історико-географічний 

аналіз освоєння території» захистив В. Дергачов; у 1986 р. став доктором наук – 

«Економіко-географічні проблеми освоєння берегової зони моря»);  

- Б. Хорєва (докторська дисертація О. Хомри «Територіальна організація 

відтворення населення», 1991 р.); 

- А. Хрущова (кандидатська дисертація Я. Окушко «Еколого-географічний 

аналіз рекреаційного використання території старопромислового району (на 

прикладі Донецької області)»,1996 р.); 

- Я. Бондаренко (кандидатська дисертація О. Краснопольського «Географія 

населення і населених пунктів Донбасу», 1971 р.); 

- М. Ратанової (кандидатська дисертація К. Горба «Економіко- та соціально-

географічні проблеми розвитку територій спадщини особливої охорони (на прикладі 

України)», 2000 р.). 

З-поміж названих вище суспільних географів України, які сформувалися як 

учені в межах наукових шкіл економіко-географів Росії, власні наукові школи 

започаткували А. Голіков, М. Голіков, В. Дергачов і А. Доценко.  

А. Голіков – завідувач кафедри економічної географії (1973–1998 рр.), кафедри 

міжнародних економічних відносин (1998–2014 рр.) Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна є фахівцем у галузі регіоналістики, територіальної 

організації світогосподарських процесів та їх економіко-математичного 

моделювання. Заснував харківську школу регіоналістики, до якої належать: 

О. Жадан «Аналіз територіальної організації водних ресурсів Донбасу (еколого-

економічні аспекти)», 1990 р.; Л. Шульженко «Удосконалення територіальної 

організації водного господарства староосвоєних районів (на прикладі Донецько-

Придніпровського економічного району)», 1990 р.; П. Черномаз «Маркетингова 

географія: теоретико-методологічні основи», 2000 р.; О. Ханова «Регіональні 

особливості інноваційної діяльності в Україні», 2003 р., а також інші фахівці зі 
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спеціальностей «світове господарство та міжнародні економічні відносини» і 

«розвиток продуктивних сил та регіональна економіка». 

М. Голіков (1939–1994 рр.) – завідувач кафедри економічної географії 

Мелітопольського педагогічного інституту (1978–1994 рр.), спеціаліст у галузі 

вивчення об’єктів інфраструктурно-територіальних комплексів та географії 

транспорту, започаткував у Мелітополі підготовку кандидатів наук: А. Сердюк 

«Територіальна система виробничої інфраструктури і шляхи її удосконалення на 

прикладі Запорізької області», 1995 р. і А. Чижикова «Територіальна організація 

виробничої інфраструктури та шляхи її удосконалення (на прикладі Запорізької 

області)», 1995 р.  

В. Дергачов – завідувач відділу Інституту проблем ринку і економіко-

екологічних досліджень НАН України, був керівником дисертації В. Демченко 

«Геоекономічна трансформація прикордонних регіонів (на прикладі Українського 

Придунав’я)», 2005 р. 

А. Доценко – головний науковий співробітник РВПС (1967–2010 рр.), з 1997 р. 

– професор кафедри економічної та соціальної географії Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, з 2011 р. – завідувач кафедри 

загальноекономічних дисциплін Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна». Наукові дослідження А. Доценка присвячені засадам 

регіонального розселення, територіальній організації систем розселенням, їх 

формуванню та класифікації [120]. Він розробив схему територіально-ієрархічної 

класифікації систем розселення в Україні, обґрунтував концепцію національної 

системи розселення, розробив засади територіальної структури розселення, 

обґрунтував принципи та критерії районування розселення, національної політики 

розселення, розробив першу схему районування розселення в Україні. Учений 

розробив оригінальну схему нової системи адміністративно-територіального устрою 

України, концепцію та стратегію розселення в Україні  [97, с. 66], а також 

підготував кандидатів наук: О. Афоніна «Удосконалення територіальної організації 

розселення в Чернігівській області (суспільно-географічне дослідження)», 2004 р. та 

Г. Заваріка «Суспільно-географічні аспекти трансформації розселення у високо 



261 
 

урбанізованому регіоні (на прикладі Луганської області)», 2011 р. 

Дослідження в галузі географії людини, започатковані у Львові представниками 

наукової школи С. Рудницького та продовжені окремими представниками цієї ж 

наукової школи уже в післявоєнний час на базі Львівського відділу Інституту 

економіки АН УРСР, сприяли значно пізнішому у часі формуванню в Львові 

академічної школи регіональних економіко-географічних досліджень. Ця наукова 

школа сьогодні більш відома як школа регіональної економіки Інституту 

регіональних досліджень НАН України, з яким пов’язана діяльність низки учених у 

галузі суспільної географії та регіональної економіки: М. Долішнього, С. Писаренко, 

Р. Івануха, Л. Шевчук та ін. Директор Інституту М. Долішній (1936–2006 рр.) (учень 

М. Шрага) – відомий учений у галузі регіональної економіки, опікувався 

фундаментальними та прикладними проблемами розвитку регіонів України, 

формуванням основ регіональної політики в державі. Під керівництвом 

M. Долішнього сформована потужна наукова в галузі регіональної економіки – 

підготовлено 10 докторів наук і більше 70 кандидатів наук, з-поміж них 

М. Мальський – декан факультету міжнародних відносин Львівського національного 

університету імені Івана Франка, докторську дисертацію «Еколого-економічні 

основи розвитку територіальних господарських систем (теоретико-методологічні 

аспекти)» захистив у 1995 р.; Л.  Шевчук – у 1992–2005 рр. доцент кафедри 

економічної та соціальної географії Львівського національного університету імені 

Івана Франка, у 2005 – 2013 рр. – завідувач відділу територіальних суспільних 

систем і просторового розвитку Інституту регіональних досліджень НАН України, 

нині – проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків Тернопільського 

інституту соціальних та інформаційних технологій, у 2005 р. захистила докторську 

дисертацію «Медико-соціальні основи використання трудового потенціалу в 

Україні». Л. Шевчук відома працями, що репрезентують дослідження стратегічних 

засад розвитку регіонів, міст і районів, аналіз проблем використання трудового 

потенціалу, вивчення проблем індивідуального та суспільного здоров’я, систем 

соціально-культурного обслуговування населення та регіоналістики. Вона створила 

власну наукову школу, підготувавши докторів та кандидатів економічних наук зі 
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спеціальностей «розвиток продуктивних сил та регіональна економіка», 

«демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», а також двох 

кандидатів географічних наук: О. Романів «Медико-географічні основи здоров’я 

дитячого населення (на матеріалах Хмельницької області)», 2003 р. та Г. Лабінська 

«Жіноче населення регіону: суспільно-географічне дослідження (на матеріалах 

Львівської області)», 2007 р.  

До наукової школи М. Долішнього входять також С. Кузик – професор кафедри 

економічної та соціальної географії Львівського національного університету імені 

Івана Франка, який у 1986 р. захистив дисертацію  «Соціально-економічні проблеми 

розвитку туризму (на прикладі Карпатського району УРСР)». Директор Інституту 

регіональних досліджень імені М. Долішнього НАН України завідувач відділу 

регіональної екологічної політики та природокористування В. Кравців став 

науковим керівником докторського дослідження М. Мальської «Формування і 

розвиток просторових систем послуг (теорія та практика реалізації)», захищеного у 

2011 р. М. Мальська працювала доцентом кафедри географії України (1994–2003 

рр.), а з 2003 р. завідувачем кафедри туризму Львівського національного 

університету імені Івана Франка, започаткувала підготовку кандидатів наук за 

спеціальністю «економічна та соціальна географія»: І. Пандяк «Сільське розселення 

Львівської області: особливості формування, сучасний стан та тенденції розвитку», 

2003 р.; А. Манько «Трансформація структури промисловості Львівсько-

Волинського вугільного басейну», 2010 р. 

Найпотужніша наукова школа в південному регіоні України створена 

О. Топчієвим – завідувачем кафедри економічної та соціальної географії Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова. Школа О. Топчієва представлена 

докторами наук: С. Сонько, В. Яворська, Д. Мальчикова та І. Пилипенко. С. Сонько 

– завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Уманського національного 

університету садівництва, захистив докторську дисертацію «Теоретичні основи 

формування просторових соціоприродних систем у контексті концепції  стійкого 

розвитку України» у 2006 р. [412]. Учений працює над обґрунтуванням засад 

концепції стійкого розвитку України, просторово-часової неузгодженості розвитку 
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природи та суспільства; розробив нову інформаційно-просторово-часову парадигму 

географії та обґрунтував подальше рішення глобальної екологічної проблеми в 

межах просторових соціоприродних систем, що розглядаються як об’єднання трьох 

взаємозалежних систем – агроекосистеми, урбоекосистеми та інфраекосистеми. 

Також окреслив риси сучасної географічної картини світу, у межах якої розробив 

сценарії переходу до стійкого розвитку, обґрунтував модель адміністративно-

територіального устрою України, засновану на критеріях стійкого розвитку. 

В. Яворська – професор кафедри економічної та соціальної географії Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова. У дисертації «Регіональні 

геодемографічні процеси в Україні: теоретико-методологічні аспекти», 2014 р. [594] 

обґрунтувала основи геодемографії як нового напряму науки; розглянула перехід від 

чинної систематики розселення населення на адміністративно-територіальній основі 

до регіональних систем територіальної організації населення, методологічний 

перехід від сучасних систем розселення обласного рівня до регіональних 

розселенських таксонів на засадах типології геодемографічних процесів.  

Завідувач кафедри соціально-економічної географії Херсонського  державного 

університету Д. Мальчикова у дисертації «Методологія і методика геопланування 

сільської місцевості на регіональному рівні» [225], захищеній у 2015 р., виклала 

основи планування територій сільської місцевості на регіональному рівні, здійснила 

аналіз сільської місцевості як об’єкта геопланування в контексті суспільних 

трансформацій. Д. Мальчикова визначила методологічні підходи та цільові 

настанови геопланування, методи та підходи геопланувального аналізу території та 

типологічного аналізу геопросторового поєднання, механізми охорони довкілля та 

формування каркасу екологічної безпеки. Вона розробила таксономію регіональних 

рівнів і форм геопланувальної організації сільської місцевості, показала специфіку 

геопланування в контексті розробки заходів регіональної політики та формування 

пріоритетних напрямів використання територій сільської місцевості. 

І. Пилипенко – декан факультету біології, географії та екології Херсонського 

державного університету. У 2015 р. захистив дослідження «Центро-периферійні 

процеси і структури в територіальній організації суспільства» [330], у якому 
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обґрунтував концепцію універсальної центро-периферійної моделі геопросторової 

неоднорідності та розробив засади дослідження центро-периферійних процесів і 

структур у територіальній організації суспільства. І. Пилипенко обґрунтував 

концепт периферії в понятійно-термінологічній системі суспільної географії; виявив 

механізми формування периферій в контексті концепцій регіонального розвитку; 

виокремив інтегральні процеси централізації та периферізації комплексів різних 

масштабів; розробив систематику центро-периферійних процесів і структур; 

здійснив модельне апробування окремих підходів і методів на регіональному (на 

прикладі Херсонської області), суб- та макрорегіональному рівні (на прикладі 

Причорноморського регіону). 

До складу наукової школи О. Топчієва входять також підготовлені ним 

кандидати наук, зокрема: А. Молодецький «Комплексоутворення і форми 

територіальної організації промисловості обласного економічного району (на 

прикладі Одеської області)», 1986 р.;  Лі Туншин «Сільська місцевість провінції 

Шеньсі (КНР): соціально-економіко-географічна характеристика», 1992 р.; 

А. Кривенко «Тирасполь: сучасні проблеми розвитку та вдосконалення 

територіальної організації міста», 2000 р.; В. Фоменко «Геодемографічна ситуація і 

системи розселення Придністровського регіону Республіки Молдова», 2000 р.; 

Л. Хомич «Принципи і методи функціонально-територіальної організації берегової 

зони Одеської області», 2000 р.; Ван Цішен «Дослідження територіальної організації 

рекреаційного господарства (на прикладі туристичної зони міста Чженчжоу КНР)», 

2003 р.; Д. Мальчикова «Географічні основи кадастру сільськогосподарських земель 

Півдня України (на прикладі Херсонської області)», 2003 р.; В. Яворська 

«Геодемографічні процеси і геомодемографічна ситуація в регіоні Українського 

Причорномор’я», 2003 р.; Л. Богадьорова «Особливості територіальної організації 

особистих господарств населення регіону», 2006 р.; Н. Нефедова «Суспільно-

географічне дослідження регіонального водогосподарського комплексу: проблеми 

методології та методики (на матеріалах Одеської області)», 2006 р.; З. Тітенко 

«Суспільно-географічні аспекти адміністративно-територіального устрою обласного 

регіону (на прикладі Одеської області)», 2007 р.; С. Жовнір «Суспільна та 
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територіальна організація сфери послуг регіону в умовах ринкової трансформації 

(на прикладі Вінницької області)», 2008 р.; О. Машкова «Суспільно-географічне 

дослідження геопросторової неоднорідності життєдіяльності сільського населення 

регіону», 2008 р.; О. Савюк «Методика суспільно-географічної оцінки якості життя 

сільського населення регіону», 2009 р.; В.  Тодоров «Болгари Українського 

Придунав’я: етногеографічне дослідження», 2009 р.; В. Олійник «Суспільно-

географічні аспекти регіональної депресивності в Україні», 2010 р.; А. Саркісов 

«Трансформація територіальної організації АПК Херсонського регіону в сучасних 

умовах», 2011 р.; С. Ярьоменко «Геополітичне та геоекономічне позиціонування 

України в стиковій зоні Балто-Чорноморсько-Каспійського простору», 2011 р.; 

А. Шашеро «Формування регіональних екологічних мереж методами планування 

території та аналізу землекористувань», 2013 р.  

Найбільша сучасна наукова школа в галузі географії світового господарства та 

країнознавства створена Б. Яценком. Сфера інтересів вченого та його школи 

пов’язана із теорією суспільно-географічного країнознавства, розробкою політико-

географічних досліджень та географії туризму. До наукової школи Б. Яценка 

входять В. Смаль, яка у 2011 р. захистила докторську дисертацію на тему 

«Суспільно-географічні основи дослідження постіндустріальної трансформації країн 

Європейського Союзу», та кандидати наук: В. Бабарицька «Територіальна 

організація комплексу міжнародного туризму України», 1997 р.; В. Стафійчук 

«Політико-географічні аспекти взаємодії господарства країн Центральної Європи», 

1999 р.; А. Мокляк «Туристські ресурси для потреб іноземного туризму в Україні (в 

контексті українсько-польських туристичних зв’язків)», 2004 р.; Л. Ткачук 

«Територіальна організація господарства країн Південно-Східної та Східної Азії», 

2004 р.; О. Бородієнко «Суспільно-географічні чинники формування системи 

регіональної економічної інтеграції в Північній Америці», 2005 р.; Ю. Брайчевський 

«Функціонування системи ЄС у світовому господарстві (суспільно-географічний 

аналіз)», 2007 р.; П. Макаренко «Геопросторова організація автомобілебудування 

Європейського Союзу», 2007 р.; Н. Корома «Політико-географічні передумови 

формування Балто-Чорноморського регіону: геостратегічні інтереси України», 
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2012 р.; М. Руднєва «Географія виноробних кластерів світу», 2013 р.; З. Адамович 

«Суспільно-географічні системи глобальної економіки знань», 2015 р. 

В. Смаль працює на кафедрі географії Ніжинського державного університету 

імені М. Гоголя та спеціалізується на дослідженнях структурної трансформації 

економіки країн на постіндустріальній стадії розвитку. Вона проаналізувала шляхи 

концептуалізації структурних трансформацій кін. XX – поч. XXI ст.; розробила 

алгоритм дослідження постіндустріальних змін в економіці країн і регіонів; 

проаналізувала зміни, що відбулись у галузевій та територіальній структурі 

господарства постіндустріальних країн, виявила взаємозв'язки між рівнем розвитку 

та сформованою у постіндустріальну добу галузевою структурою господарства; 

виділила основні моделі постіндустріального розвитку країн Євросоюзу та провела 

оцінку рівня розвитку України порівняно з країнами Європейського Союзу [409]. 

Учениця проф. Б. Яценка В. Кіптенко (Бабарицька) підготувала кандидатів наук: 

А. Федчук «Геопросторова організація антарктичного туризму», 2007 р.; Т. Редько 

«Суспільно-географічний вимір сприйняття туристичної привабливості регіонів 

України», 2011 р.; П. Доан «Локальні системи у територіальному управлінні 

туризмом в Україні», 2015 р. 

Окремою групою наукових шкіл як дослідницьких колективів є наукові школи 

створені вченими-економістами, які, маючи базову економіко-географічну освіту 

або працюючи в галузі економічної географії, підготували кандидатів наук зі 

спеціальності «економічна та соціальна географія». До таких можна віднести 

П. Погорельського (А. Смородинцева «Монгольська народна республіка: економіко-

географічна характеристика», 1951 р.; К. Одарченко «Тунісія: економіко-

географічна характеристика», 1955 р.); М. Волобуєва-Артемова (Л. Маслій 

«Економіко-географічна характеристика процесу формування міста 

Дніпропетровська», 1961 р.) [121]; Е. Кнобельсдорфа (Г. Макаренко «Міста 

Черкаської області (економіко-географічна характеристика)», 1963 р.); Н. Рогозіна 

(П. Соколов «Географія сільського господарства Запорізької області Української 

РСР», 1965  р.); Т. Дерев’янкіна (П. Коваленко «Економічний розвиток міських 

поселень Північного Лівобережжя УРСР», 1969 р.); О. Шкуратова  (К. Яковенко 
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«Основні проблеми розвитку і розміщення легкої промисловості Донбасу і 

Придніпров’я», 1970 р.); В. Піскунова (О. Хомра «Питання теорії і методики 

вивчення міграцій населення», 1974 р.); В. Пелиха (К. Коценко «Транспортна 

система економічного району (економіко-географічне дослідження на прикладі 

Південно-Західного економічного району СРСР)», 1977 р.); В. Волошина 

(О. Базілевич «Еколого-географічна структура Карпатського району України», 1992 

р.; І. Гукалова «Регіональний аналіз еколого-суспільної ситуації у зв’язку з аварією 

на ЧАЕС (на прикладі Київського Придніпров’я)», 1997 р.; В. Дубін «Еколого-

географічні основи використання і відтворення лісу в Україні», 2000 р.), Д. Добряка 

(О. Черпіцький «Еколого-географічні аспекти захисту земельних ресурсів від 

деградаційних процесів у ринкових умовах», 2006 р.); М. Джамана (П. Шуканов 

«Етногеографічні чинники сучасних глобальних та регіональних територіально-

політичних процесів», 2008 р.; В. Єрмаков «Ретроспективні аспекти суспільно-

географічних процесів Полтавщини», 2010 р.; Т. Павленко «Територіальна 

рекреаційна система Полтавської області і перспективи її розвитку», 2012 р.) та ін.  

Потужні наукові школи були започатковані також професорами В. Оникієнком 

та П. Борщевським. Наукова школа В. Оникієнка (1923 –2013 рр.) розпочала своє 

становлення на базі кафедри економічної географії Чернівецького університету, 

якою він завідував у 1953–1961 рр. Ще в 1952 р. В. Оникієнко під керівництвом 

Г. Гришина (м. Воронеж) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата географічних наук «Автогужові дороги Воронезької області: економіко-

географічне дослідження». Наукова школа В. Оникієнка сформувалася в РВПС, де 

було розроблено методологічні та методичні засади комплексного дослідження 

регіонально-галузевих проблем зайнятості й використання трудового потенціалу. 

Під керівництвом В. Оникієнка захищено 12 докторських і 24 кандидатські 

дисертації. Доктори наук були підготовлені переважно в 1990–2000-х рр. зі 

спеціальності «демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», а 

кандидати наук, у 1960–80-х рр. зі спеціальності «розміщення продуктивних сил, 

економіка  районів СРСР». Тематика цих досліджень мала економіко-географічний 

характер, наприклад роботи Я. Крушельницької «Розвиток і розміщення легкої 
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промисловості західних областей УРСР», 1965 р.; В. Вихованського «Міські 

поселення Карпатських областей УРСР і проблема раціонального використання їх 

трудових ресурсів», 1966 р.; В. Терещенка «Трудові ресурси центральних областей 

УРСР і основні напрямки їх  раціонального використання у народному 

господарстві», 1966 р.; Є. Янковської «Основні питання територіального 

перерозподілу трудових ресурсів УРСР і умови їх формування», 1966 р.; І. Янової 

«Трудові ресурси Північно-Східних областей УРСР і основні напрямки їх 

раціонального використання», 1970 р.; Г. Діденко «Трудові ресурси міських 

поселень Південного економічного району» та інші. У 1979 р. під керівництвом 

проф. В. Оникієнка кандидатську дисертацію на тему «Проблеми вдосконалення 

територіальної організації трудових ресурсів села (на прикладі областей Поділля)» 

захистив проф. Є. Качан – завідувач кафедри управління персоналом і регіональної 

економіки Тернопільського національного економічного університету, яким, у свою 

чергу, підготовлено 15 кандидатів наук (з-поміж них зі спеціальності «економічна та 

соціальна географія»: Г. Баб’як  «Трудовий потенціал регіону: особливості 

формування і використання в умовах переходу до ринкової економіки (на 

матеріалах Тернопільської області)», 1997 р.; З. Пушкар «Територіальна організація 

тваринницько-промислового комплексу регіону (на матеріалах Тернопільської 

області)», 2000 р.; І. Ілляш «Соціально-економічний розвиток поселень 

агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства», 2012 р.). 

Уже в 1990-х рр. у РВПС продовжувалася підготовка наукових кадрів вищої 

кваліфікації. У цьому контексті доцільно закцентувати увагу на діяльності 

заступника голови Ради П. Борщевського (1936–2003 рр.), який виконував важливі 

роботи з проблем оцінки ефективності АПК, соціально-економічних та екологічних 

аспектів їх розвитку, регіональної спеціалізації агропромислового виробництва та 

економіки природокористування. Під керівництвом П. Борщевського було 

підготовлено 22 кандидати та 13 докторів наук, що свідчить про заснування 

наукової школи з економіки АПК і його структуро-формувальних сфер та 

регіональної спеціалізації [324, с. 67]. За консультуванням П. Борщевського 

докторами наук стали: П. Коваленко «Економіко-географічні проблеми розвитку 
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міських поселень України», 1993 р.; Л. Мармуль «Підвищення ефективності 

розвитку і функціонування регіонального агропромислового комплексу в умовах 

формування ринкових відносин (на прикладі АПК Південного району України)», 

1993 р.; Я. Олійник «Еколого-економічні проблеми територіальної організації 

виробництва і природокористування», 1997 р.  

Потужну наукову школу в галузі фізичної географії, ландшафтознавства та 

конструктивної географії створив П. Шищенко. Серед його учнів є і економіко-

географи, зокрема кандидатські дисертації захистили О. Бейдик «Структура і 

динаміка рекреаційного освоєння долини Дніпра в межах УРСР», 1986 р. та О. Шуба 

«Територіальна організація регіональної системи шкільного обслуговування (на 

прикладі Харківської області)», 1999 р. У 2000 р. під керівництвом П. Шищенка 

відбувся захист докторської дисертації «Теоретичні та методичні основи створення і 

впровадження засобів навчання географії (регіональний компонент)» Л. Зеленської – 

завідувача кафедри фізичної та економічної географії Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара на тему. Л. Зеленська підготувала 

фахівців у галузі суспільної географії: О. Троценко «Втрачені географічні об’єкти 

Дніпропетровської області: пошук та історико-географічний аналіз», 2009 р.; 

Н. Горожанкіна «Просторово-часовий аналіз розвитку регіональної освітньої 

системи (на прикладі Дніпропетровської області)», 2012 р.; З. Бойко «Суспільно-

географічні особливості трудових ресурсів Дніпропетровської області», 2012 р. 

О. Бейдик – працює на кафедрі країнознавства і туризму Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. У 2005 р. захистив докторську 

дисертацію «Методологія і методика аналізу рекреаційно-туристичних ресурсів 

України» [28], у якій проаналізував рекреаційно-туристські ресурси, обґрунтував та 

здійснив оцінку рекреаційно-туристських ресурсів України, визначив та описав 

ресурсно-рекреаційний рейтинг її регіонів. О. Бейдик підготував кандидатів наук: 

Хадрі Падр Джалал «Порівняльна характеристика територіального рекреаційного 

туристського комплексу Західної Сирії і Південного берега Криму», 1995 р.; 

Н. Новосад «В’їзний туризм України: суспільно-географічне дослідження», 2012 р.   

Інші фізико-географи також здійснили підготовку кандидатів наук зі 
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спеціальності «економічна та соціальна географія»: І. Винниченко (О. Малиновська 

«Політико-географічні аспекти формування та функціонування західного 

державного кордону України»,  2002 р.); О. Кузін (О. Яковчук «Суспільно-

географічний аналіз та моделювання сталого розвитку транскордонних територій 

(на прикладі єврореегіону Слобожанщина)», 2006 р.); К. Кілінська (В. Костащук 

«Використання та охорона мінерально-сировинних ресурсів Чернівецької області: 

сучасний стан і перспективи», 2009 р.); В. Явкін (М. Депутат «Рекреаційно-

туристичний потенціал гірських поселень Івано-Франківської області (суспільно-

географічний аналіз)», 2013 р.); С. Костріков (Н. Добровольська «Суспільно-

географічні аспекти екологічно збалансованого землеробства (на прикладі 

Харківської області)», 2014 р.). 

Формування наукових шкіл-дослідницьких колективів суспільної географії в 

Україні представлено у додатку Д. 

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Аналіз умов та особливостей розвитку наукових шкіл в суспільній географії 

України дає змогу виокремити такі школи-напрями кін. ХІХ – поч. ХХ століття: 

періоду 1873 – 1921 рр. – школи антропогеографії та галузевої статистики; періоду 

1922–1990 рр. – районна (районно-комплексна) школа економічної географії та кін. 

ХХ – поч. ХХІ ст. (1991–2015 рр.) – сучасна школа суспільної географії. 

2. Наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. в Україні склалися відносно сприятливі умови 

для формування власної суспільно-географічної школи. Цей процес відбувався 

паралельно (хронологічно одночасно) на українських землях у складі різних імперій. 

Учені, які працювали на території Наддніпрянщини, формували свої погляди в руслі 

статистики та економіки, що спричинило до утвердження школи галузевої 

статистики. Учені Галичини схилялися до антропогеографії і цим започаткували 

школу географії людини. 

3. Школа географії людини почала формуватися у кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Її 

основоположником був С. Рудницький. Представниками школи вважаємо 
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Г. Величка, В. Гериновича, М. Дольницького, В. Кубійовича, В. Огоновського, 

О. Степанів та ін. У межах школи на західноукраїнських землях у перших 

десятиліттях ХХ ст. спостерігалася швидка внутрішня диференціація суспільно-

географічного знання, з’явилися нові галузі науки – теорія та методологія географії 

(С. Рудницький, В. Геринович, М. Дольницький), географічна регіоналістика та 

краєзнавство (С. Рудницький, В. Огоновський, В. Кубійович, О. Степанів), 

політична географія та геополітика (С. Рудницький), географія розселення, 

демогеографія та етногеографія (Г. Величко, С. Рудницький, В. Кубійович, 

О. Степанів), географія сільського господарства (В. Кубійович), географічна 

картографія (Г. Величко, С. Рудницький, В. Кубійович). 

4. Галузево-статистична парадигма економічної географії активно розвивалася 

в Україні, прихильники якої організували роботи по обґрунтуванню розвитку і 

розміщення виробництв галузей господарства. На принципах галузево-

статистичного підходу, почали розвиватися географія галузей світового 

господарства, готувалися фундаментальні статистичні довідники з економічної 

географії України та її окремих регіонів. Представниками галузево-статистичної 

школи були К. Воблий, В. Кістяківський, О. Сухов, С. Остапенко, І. Фещенко-

Чопівський, Г. Кривченко та ін. Основними напрямами їх досліджень було 

визначення наукових засад економічної географії як науки, вивчення розміщення 

продуктивних сил, економіко-географічне українознавство, географія промисловості 

та сільського господарства, географія природно-ресурсного потенціалу, а також 

географія торгівлі та комерційна географія.  

5. У межах шкіл галузевої статистики та географії людини не лише постала 

вузівська суспільна географія, а й зародилися такі її напрямки, як географія галузей 

господарства, географія населення, українознавство та краєзнавство, політична 

географія та геополітика. У суспільно-географічних дослідженнях українських 

учених спостерігалася позитивна тенденція україноцентризму а це сприяло 

формуванню сучасної школи суспільної географії в Україні.  

6. Нові умови розвитку України на поч. 1990-х рр. зумовили закономірне 

наростання інтересу до вивчення соціальних, політичних, демографічних, 
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культурних, екологічних явищ та процесів у суспільно-географічному аспекті. У цих 

умовах соціально-економічна географія трансформувалася у більш складну 

суспільну географію. Персональний склад сучасної школи визначається потенціалом 

суспільних географів (докторів та кандидатів наук), які працювали чи працюють 

починаючи із 1991 р. З-поміж лідерів школи варто виокремити докторів наук, які в 

межах своїх шкіл-колективів підготували докторів наук: Л. Руденко, М. Багров, 

Ф. Заставний, Я. Жупанський, М. Пістун, О. Шаблій, О. Топчієв, І. Горленко, 

С. Іщук, Я. Олійник, Б. Яценко, К. Нємець, О. Любіцева, В. Руденко, а також 

доктори наук, які заснували школи із кандидатів наук з потужним кадровим 

потенціалом: Г. Балабанов, В. Нагірна, О. Заставецька та Л. Нємець. Найбільш 

потужна наукова школа як дослідницький колектив створена Я. Олійником, який є 

лідером школи суспільної географії в Україні.  

7. Ураховуючи хронологію становлення наукових шкіл, потужність їхнього 

кадрового потенціалу, а також внесок у розвиток науки, найбільш потужними 

науковими школами в суспільній географії України вважаємо Київську, Львівську, 

Одеську, Чернівецьку, Харківську і Сімферопольську. Окремо слід розглядати 

наукові центри, у яких відбувається процес становлення регіональної наукової 

школи (м. Тернопіль). Перспективним є започаткування власних наукових шкіл у 

містах Луцьку, Ніжині, Умані, Полтаві, Херсоні й Рівному. 

8. Формування перших наукових шкіл як дослідницьких колективів припало на 

кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Першими були школи С. Рудницького, К. Воблого, 

О. Івановського та О. Сухова. До найбільш потужних персональних наукових шкіл 

суспільної географії в Україні належать школи М. Паламарчука, 

Л. Руденка, М. Пістуна, О. Шаблія, Я. Олійника, С. Іщука та О. Топчієва.  

Основні положення третього розділу роботи відображені у працях автора [34; 

545; 546; 547; 548; 550; 568; 571; 574; 575; 578]. 
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РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

НАУКОВИХ ШКІЛ РІЗНИХ ТИПІВ 

 

4.1. Школа економічної географії (районна, районно-комплексна) 

  

Витоки формування районної школи в суспільній географії України слід 

шукати у розвитку науки кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Саме тоді поряд із школами 

географії людини та галузевої статистики склалася як окрема школа-напрям і 

регіональна географія, витоки якої були пов’язані з комплексним країнознавством, 

що в умовах національного відродження набувало виняткової ролі з метою 

обґрунтування об’єктивної необхідності творення України як національної держави. 

Розвиток цієї школи був характерний як для західноукраїнських земель, де діячі 

НТШ та антропогеографи (М. Грушевський, Г. Величко, С. Рудницький та 

М. Кордуба) науково окреслили межі української національної території, так і 

наддніпрянських земель, де представники ПЗВРГТ та етногеографи (В. Антонович, 

М. Драгоманов та П. Чубинський) показали унікальність українського етносу на 

східноєвропейському просторі. Водночас галузево-статичні дослідження зазвичай 

обмежувалися дослідженнями українських земель чи описом окремих губерній. 

Були здійснені перші спроби географічної регіоналізації території України з огляду 

на природні, історичні, етнічні чи господарські фактори розвитку території.  

Представники зазначених вище напрямів, усе ж таки, по-різному трактували 

поняття регіону (району) як частини національного простору. Зокрема, прибічники 

школи географії людини розглядали територію (регіон) як земний організм зі своєю 

функціональною структурою та законами розвитку, як природно-культурно-

історичну територіальну цілісність. Прибічники школи галузевої статистики 

розглядали територію (район) як природний чинник формування відповідної 

галузевої структури господарства. 

Формування районної школи припало на 1920-ті рр., коли в умовах  українізації 

ще не було радянських обмежень щодо методологічного трактування сутності 
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науки. На поч. 1920-х рр. Україна була остаточно обґрунтована як окрема 

територіальна одиниця, як окремий географічно-економічний комплекс. Доведення 

доцільності вивчення продуктивних сил країни та її окремих територій, безперечно, 

сприяли розвитку суспільної географії, яку на той час трактували як науку, що 

вивчає природні, економічні, політичні й культурні процеси. У зв’язку з 

обґрунтуванням методології та моделі економіко-географічного районування в 1920-

х рр. було видано фундаментальні праці з економічної географії України. Районна 

школа в 1920-х рр. була представлена В. Садовським, В. Тимошенком, К. Дубняком, 

А. Синявським, Ф. Матвієнко-Гарнагою та іншими вченими. 

Таблиця 4.1.1 

Районна (районно-комплексна) школа в розвитку суспільної географії  
Учений Напрями науково-дослідної діяльності Учні чи 

послідовники  

Районна школа 

В. Садовський Теорія та методологія економічної географії, географія 

України (економічна, демогеографія), географія світового 

господарства 

 

В. Тимошенко Економічна географія, географія торгівлі; політична 

географія, географія світового господарства 

 

К. Дубняк Теорія та методологія економічної географії; економічна 

географія України; методика географічних досліджень; 

географічна регіоналістика; географічне краєзнавство; 

методика викладання географії 

 

А. Синявський Теорія та методологія економічної географії, історія 

географії, економічна географія України (географія 

природних ресурсів, географія господарства), географія 

населення, економічна та політична географія зарубіжних 

країн, історична географія 

 

Ф. Матвієнко- 

Гарнага 

Теорія та методологія економічної географії; економічна 

географія України, географічна регіоналістика, географічне 

краєзнавство 

 

Районно-комплексна школа 

О. Діброва Економічна географія України (географія господарства, 

географія населення), географічна регіоналістика, історія 

географії 

В. Поданчук 

Ю. Пітюренко 

М. Крачило 

М. Паламарчук Теорія та методологія економічної географії, економічна 

географія України (географія природних ресурсів, 

географія промисловості, географія сільського 

господарства), географічна регіоналістика 

М. Пістун 

Я. Жупанський 

І. Горленко 

Л. Руденко  

Р. Язиніна 

Р. Іванух 

С. Писаренко 

Д. Стеченко 

Г. Балабанов 
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П. Масляк 

М. Фащевський 

В. Нагірна 

В. Семенов 

С. Іщук 

Я. Олійник 

Д. Богорад Теорія та методологія економічної географії, районне 

планування, конструктивна економічна географія, 

географічна регіоналістика  

В. Нудельман 

М. Шраг Теорія та методологія економічної географії, географія 

промисловості 

М. Долішній 

Л. Корецький Теорія та методологія економічної географії, географія 

України (географія промисловості, географія населення) 

А. Степаненко 

О. Ващенко Теорія та методологія економічної географії та картографії, 

історія географії, методика економіко-географічних 

досліджень, економічна географія України (географія 

природних ресурсів, географія господарства, географія 

населення), географічна регіоналістика 

О. Шаблій 

М. Ігнатенко Економічна географія України (географія природних 

ресурсів, географія промисловості) 

В. Руденко 

П. Волобой Теорія економічної географії, географія промисловості, 

географічна регіоналістика 

 

В. Поповкін Теорія економічної географії, районне планування, 

економічна географія України, демогеографія, географічна 

регіоналістика та картографія 

 

І. Твердохлєбов Теорія економічної географії, рекреаційна географія; 

географічне країнознавство та краєзнавство, географічна 

регіоналістика  

М. Багров 

 

У 1920-х рр. районна школа ще не базувалася на марксо-ленінському розумінні 

сутності суспільства та його територіальної організації. Вона розвивалася під 

впливом європейської науки, зокрема німецької школи і особливо хорологічної 

концепції А. Геттнера. Учнем А. Геттнера був харківський географ О. Івановський, а 

вже його учні – К. Дубняк та Ф. Матвієнко-Гарнага обґрунтували засади 

краєзнавчого напряму в науці, що досить швидко трансформувався в районну 

школу, представники якої трактували район як господарський  ландшафт. 

Досить характерним явищем для районної школи було те, що провідні учені, які 

її представляли, не працювати спільно і не були послідовниками одного вчителя. 

Так, В. Садовський працював в урядових установах періоду національно-визвольних 

змагань 1917–1921 рр., а вже потім у вищих школах Чехословаччини; К. Дубняк – 

учень О. Івановського – після роботи на посаді професора Полтавського ІНО 

працював в УНДІГК; коли в 1929 р. вийшла друком фундаментальна праця 
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Ф. Матвієнка-Гарнаги, то він уже перебував на пенсії; А. Синявський працював в 

установах ВУАН та Київському ІНО. Усі вони, проте, здійснили вагомий внесок у 

розвиток теорії та практики економіко-географічного районування, розробивши 

основи розуміння сутності районування й економічного району, визначили фактори, 

принципи та критерії районування, обґрунтували моделі районування України. 

Отже, районна (районно-комплексна) школа мала найбільш тривалий у часовому 

вимірі розвиток (1920 – 1990-ті рр.), що змушує окремо розглянути особливості 

формування її персонального складу. При цьому наукову спадщину К. Дубняка 

проаналізуємо у складі наукової школи УНДІГК.  

В. Садовський (1886–1947 рр.) є одним з основоположників районної школи. 

Його науковий доробок був уперше повернутий в географію  О. Шаблієм у статті 

«Валентин Садовський як український економіко-географ» (1997) [523], а також у 

низці інших праць [361; 526]. У 2010 р. М. Шевчишен захистив кандидатську 

дисертацію «Внесок професора В. Садовського в українську суспільну географію» 

[544]. З-поміж широкого спектру наукових досліджень В. Садовського (економіка, 

соціологія, політологія, історія, демографія) особливе місце належало економічній 

географії. О. Шаблій пропонує вважати В. Садовського «фундатором модерної 

економічної географії, зокрема її економічного напряму» [276]. Економіко-

географічні дослідження В. Садовського були присвячені як фундаментальним 

теоретичним пошукам, так і результативним практичним розробкам. Серед 

найбільш відомих праць ученого – «Нарис економічної географії України» (1919 р.), 

«До поняття економічного району» (1927 р.), «Спроби районування України 

(Районізація України)» (1931 р.), «Світове господарство. Курс лекцій» (1932–1933 

рр.), «Нарис економіки українських земель» (1935 р.). Доробок В.Садовського 

містить формулювання теоретичних засад економіко-географічного районування, 

розробку однієї з перших моделей районування території України.  

В. Тимошенко (1885–1965 рр.) у 1923 р. В. Тимошенко в Подєбрадах видав 

працю «Вчення про світове господарство», у якій поєднав економічний і 

географічний підходи до проблеми господарського розвитку територій. Ця праця 

була високо оцінена економіко-географами України, зокрема відомо про рецензію 
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А. Синявського. У 1927 р. захистив докторат на тему «Ціни на пшеницю і світовий 

ринок зерна», вчений обґрунтував теорію економічних коливань (циклів) у 

сільському господарстві, завдяки якій став визнаним фахівцем у галузі економіки 

сільського господарства. Науковий доробок ученого присвячено проблемам 

економічної географії та статистики, економічної кон’юнктури та циклічності в 

розвитку сільського господарства («Україна і Росія в їх економічних 

взаємовідносинах», 1920 р.; «Економічні зв’язки України і Франції», 1921 р.; «Вступ 

до вчення про світовий ринок. Лекції по економічній географії», 1922 р.; «Вчення 

про світове господарство», 1923 р.; «Картелі і трести. Модерні форми організації 

промисловості», 1923 р.; «Дунайський басейн як виробник і експортер пшениці», 

1930 р.; «Сільське господарство Росії і хлібні проблеми», 1932 р.; «Світове сільське 

господарство і криза», 1934 р.; «Радянська цукрова промисловість і її повоєнна 

відбудова», 1951 р.; «Радянська аграрна політика і національні проблеми», 1956 р.). 

Він довів зв’язок циклічних коливань у сільському господарстві з промисловими 

циклами, що дістало назву «індекс Тимошенка».  

А. Синявський (1866–1951 рр.) – один із фундаторів і лідерів районної школи 

суспільної географії в Україні. Вивченню його життєвого шляху та наукового 

доробку присвячено праці В. Заруби [144], В. Руденка  [380] та ін. Постать 

А. Синявського стала предметом дисертації В. Заруби «Синявський Антін 

Степанович: життя, наукова та громадська діяльність (1866–1951)» (1999) та 

О.Чернюка «Становлення конструктивно-географічних напрямів раціонального 

природокористування в Україні у першій пол. ХХ ст.» (2004).  

Економіко-географічні студії А. Синявського припали на 1920-ті рр., саме у цей 

час він був співробітником установ ВУАН (історичної секції, соціально-

економічного відділу, історико-географічної комісії, комісії з наукового 

дослідження історії Дніпрельстану, всеукраїнської наукової асоціації сходознавства, 

етнографічної комісії, комісії порайонного дослідження Південної України) [170]. 

Творчий потенціал А. Синявського як видатного економіко-географа також 

найповніше розкрився в 1920-х рр., коли були видрукувані його праці: «Методологія 

економгеографії (основні питання) і схематичний нарис програми» (1927 р.), 
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«Бібліографічні уваги з економгеографії» (1927 р.), «Економгеографія за десять 

років (1917–1927)» (1928 р.), «Професор В. Б. Антонович як географ України» 

(1928р.), «Про ув’язку фізичної географії й економгеографії: відповіді на запитання» 

(1929 р.), «Економічний район та економічний ландшафт (методологічна розвідка)» 

(1930 р.). На думку В. Руденка [380], дослідження А. Синявсього прискорили процес 

формування й подальшого розвитку молодої економіко-географічної думки в 

Україні. О. Шаблій називає його одним з основоположників новітньої національної 

соціально-економічної географії. Оскільки після 1931 р. А. Синявський фактично не 

друкував своїх праць, величезна рукописна економіко-географічна спадщина 

вченого потребує окремого наукового вивчення. Серед рукописів ученого варто 

назвати такі роботи: «Бібліографія продуктивних сил України», «Географія Західної 

Європи», «Нарис економгеографії СРСР», «Програма краєзнавчого економіко-

географічного дослідження», «Нариси історії землезнавства», «Географія 

транспорту»,  «Економічні зрушення в Степовій Україні: Велике Дніпрянське 

будівництво (Дніпрельстан)», «Спеціалізація сільського господарства України 

(районування УСРР)», «Методологія і методика географії: основні питання» [381]. 

А. Синявський уперше розмежував розуміння об’єкта і предмета вивчення 

економічної географії як просторової науки про продуктивні сили економічних 

районів. Він увів у науковий обіг поняття «економічного ландшафту» як предмета 

науки, трактував його в розумінні економічного району, як базову одиницю 

світового господарства, що складається з економічних районів. Фундаментальні 

основи економіко-географічного районування були розроблені вченим у праці 

«Економічний район та економічний ландшафт (методологічна розвідка)» (1930 р.). 

Отже, А. Синявський своєю діяльністю здійснив вагомий внесок у формування 

районної школи економічної географії, він є одним із фундаторів  національної 

економіко-географічної школи України. 

Постать Ф. Матвієнка-Гарнаги (1884–1937 рр.) була нещодавно повернута до 

географії України, а основоположною працею вченого був підручник «Нариси 

економічної географії» (1929 р.).    

З кін. 1920-х  рр. урядові установи почали вимагати від економіко-географів, 
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які вивчали продуктивні сили УСРР, наукового обґрунтування планово-державного 

будівництва. В умовах розбудови планової економіки та індустріалізації 

господарства країни виняткової ролі набувало економіко-географічне районування 

території УРСР. Розуміння економічного району в радянській науці формувалося у 

межах розробки основ держпланівського районування М. Баранським, адептом 

хорологічного напряму – С. Бернштейн-Коганом та антропогеографом 

Л. Синицьким. Саме тому держпланівське розуміння району було доповнене рисами 

унікальності території хорологічного напряму та функціональності з 

антропогеографії. Засновниками районної школи в радянській географії прийнято 

називати Г. Кржижановського, М. Баранського та М. Колосовського [52]. Їхнім 

внеском в науку було обґрунтування й запровадження  поняття про ТВК і 

трактування економічної географії як науки про ТВК окремих економічних районів. 

М. Баранський обґрунтував діалектико-матеріалістичну методологію економічної 

географії та її «головне поняття» – територіальний поділ праці. Він став і 

провідником районної методології в економічній географії, висунувши на перший 

план аналіз зв’язків явищ господарського життя, передовсім виробничих; синтез 

уявлень про природні, трудові і матеріально-технічні ресурси, що утворюють базу 

для комплексного розвитку кожного району та всієї системи районів. Іншим 

основоположником радянської районної школи був М. Колосовський, який розробив 

концепцію ТВК. Суть її зводилася до розуміння раціональної територіальної 

організації господарства з урахуванням географічного положення при 

раціональному використанні природних ресурсів і соціально-економічного 

потенціалу. М. Колосовський розробив метод енерговиробничих циклів, так у 

працях М. Колосовського районний напрям у радянській економічній географії 

набув прикладного характеру. Наукова школа М. Баранського – М. Колосовського, 

звісно, не без підтримки радянського уряду, знищила всі альтернативні школи. 

Об’єктами науки стали такі територіальні системи продуктивних сил, як країни, 

економічні райони, системи розселення, міста, транспортні системи і вузли. 

Отже, на кін. 1920-х рр. у Росії було закладено, а потім штучно перенесено до 

України, основи марксистської теорії економічної географії, які сформувала районна 
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школа. Її ядром виступало розуміння економічного району як об’єктивного 

утворення, що склалося у процесі тривалого формування, охоплює всі галузі 

господарства та є об’єктом територіального планування й управління країною.  

Економіко-географічні дослідження в Україні після 1934 р. розвивалися в 

умовах районної (районно-комплексної) школи, відчуваючи методологічний тиск 

діалектичного та історичного матеріалізму, наукового комунізму, політекономії та 

рішень КПРС. Економіко-географи України безальтернативно змушені були 

розвивати концепції наукової школи М. Баранського – М. Колосовського. У статті 

О. Гладкого та О. Федюка [59, с. 131–134] з’ясовано роль М. Баранського у 

здійсненні масових репресій учених-географів у 1930-х рр., висвітлено діяльність 

М. Баранського, спрямовану на знищення галузево-статистичної школи В. Дена. 

Дослідники приходять до висновку, що економіко-географи СРСР починаючи з кін. 

1920-х рр. штучно й безпідставно звеличували постать М. Баранського. Останній, 

уособлюючи себе із районною школою, вів відкриту війну з школою В. Дена, 

унаслідок чого галузево-статистична школа була затаврована як буржуазна. 

Знищена була й районна школа економічної географії в Україні. Після відомих подій 

1934 р. наступила епоха цілковитої монополії районної (районно-комплексної) 

школи. Варто також звернути увагу на те, що теоретичні роботи М. Баранського 

містять численні запозичення із праць А. Гетненра (хорологічна концепція), Поля 

Відаля де ла Блаша (географія людини) та А. Синявського (теорія економічного 

ландшафту) [59]. Водночас вчені України змогли знайти теоретичну нішу в межах 

районно-комплексної теорії, сформували власну районно-комплексну школу, 

досягнення якої стали відомі не лише в колишньому СРСР, а й за його межами.  

У дослідженнях з економічної географії областей УРСР, підготовлених у 1930–

40-х рр. розроблялися основи внутрішньообласного районування. Питання 

методології й методики економіко-географічного районування вивчалися у працях 

О. Діброви «Географія Української РСР», М. Паламарчука «Адміністративно-

господарський поділ і економічне районування СРСР». Наприкінці 1950-х рр. 

економіко-географи УРСР розпочали дослідження спеціалізації великих 

економічних районів, рівнів їхнього економічного розвитку, впливу мінерально-
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сировинних ресурсів на функціональну та територіальну структуру районів. Мережу 

районів також обґрунтували І. Кугукало, Л. Корецький, О. Ващенко та ін.   

Стрижневою проблемою школи економічної географії в 1960–80-х рр. усе ж 

таки залишалися питання інтегрального економічного районування УРСР. Зусилля 

кін. 1950–60-х рр. були спрямовані на обґрунтування схем розвитку економічних 

районів, дослідження мінерально-сировинних ресурсів, пошук оптимальної системи 

населених пунктів, розробку конкретних схем територіальної організації 

виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, дослідження 

сільськогосподарського районування території України, комплексне вивчення 

галузей промисловості, сільського господарства, трудових ресурсів та шляхів їх 

раціонального використання. Важливі дослідження були виконані під керівництвом 

П. Першина – «Природа і господарство південних районів Української РСР», 

«Питання господарського освоєння зрошувальних земель півдня Української РСР». 

Розвиток теорії економічної географії був тісно пов’язаний із подальшим 

формуванням концепції  ТВК. М. Паламарчук обґрунтував доцільність вивчення 

ТВК і закономірностей їх формування, зокрема з’ясування умов і специфіки 

формування промислових і агропромислових комплексів. Аналізуючи форми 

територіального зосередження виробництва, М. Паламарчук [310, с. 4–11] 

спрямував зусилля наукової школи економіко-географів України на виявлення 

територіальної структури економічних районів, було встановлено типи наявних 

ТВК, що дало змогу розробити основи формування різних типів комплексів, 

запропонувати теорію територіальної структури економічного району.  

Із проблемою дослідження ТВК у 1960-х рр. була тісно пов’язана тема 

економічного районування України. В усіх дослідженнях районування розглядалося 

з позицій забезпечення пропорційності і збалансованості економіки в 

територіальному розрізі. Загальна ідея економіко-географічного районування 

полягала в тому, що воно являє собою основу для раціональної територіальної 

організації продуктивних сил й комплексного розвитку окремих територій.   

З-поміж інших проблем, над якими працювали економіко-географи України в 

цей час, були створення основ територіальної організації виробництва і переробки 
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сільськогосподарської сировини, географія населення та географія міст. Розвиток 

науки ускладнювався системним характером досліджуваних об’єктів, що викликало 

необхідність застосування системного підходу. Методологічні й теоретичні питання 

в цьому аспекті розглядалися в роботах М. Паламарчука, О. Ващенка, М. Пістуна, 

С. Мохначука,  І. Твердохлєбова, О. Шаблія, О. Топчієва та ін.  

Районно-комплексна школа мала важливі теоретичні та практичні 

напрацювання з проблем господарських комплексів. У 1960–80-х рр. зреалізовано 

низку теоретико-методологічних і практичних проектів: 

1) спеціалізація і комплексний розвиток економічних районів (І. Кугукало 

«Напрямки спеціалізації і комплексного розвитку Київського економічного 

адміністративного району», 1962 р.; М. Паламарчук «Основні напрямки наукових 

досліджень спеціалізації й комплексного розвитку крупних економічних районів», 

1964 р.; Г. Градов «Південний економічний район. Основні проблеми спеціалізації і 

комплексного розвитку народного господарства», 1970 р.; П. Волобой, В. Поповкін 

«Проблеми територіальної спеціалізації і комплексного розвитку народного 

господарства Української РСР», 1972 р.; М. Багров, Г. Градов «Проблеми розвитку і 

розміщення продуктивних сил Північного Причорномор’я», 1974 р.; М. Паламарчук, 

В. Пила, Д. Стеченко «Проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил 

Південно-Західного району», 1976 р.; О. Ващенко, С. Писаренко «Економічний 

вузол і його місце в системі комплексного економічного районування», 1976 р.); 

2) дослідження впливу природних умов і ресурсів на розвиток господарства 

економічних районів та областей України (О. Ващенко «Природні ресурси західних 

районів УРСР», 1959 р.; М. Паламарчук, І. Горленко «Мінеральні ресурси і 

структура районного промислового комплексу», 1972 р.; М. Паламарчук, 

І. Горленко, Т. Яснюк «Мінеральні ресурси і формування промислових 

територіальних комплексів», 1978 р.; М. Ігнатено, В. Руденко «Природно-ресурсний 

потенціал території», 1987 р.); 

3) формування промислових територіальних комплексів, територіальної 

організації виробництва та географія промисловості (М. Паламарчук, Л. Корецький 

«Географія промисловості Української РСР (умови формування промислових 
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територіальних комплексів)», 1967 р.; М. Шраг «Промислові комплекси (теоретичні 

нариси)», 1969 р.; Ф. Заставний «Економічні проблеми розвитку територіально-

промислових комплексів на території західної частини УРСР», 1969 р.; 

М. Паламарчук, Н. Процко «Теоретичні основи методики дослідження 

функціональної структури промислового комплексу економічного району», 1970 р.; 

«Проблеми розміщення промисловості і формування індустріальних комплексів в 

СРСР», 1972 р.; «Територіальна структура промислового комплексу економічного 

району», 1974 р.; Ф. Заставний «Проблеми розміщення промисловості і формування 

індустріальних комплексів в СРСР. Факторні дослідження», 1972 р.; О. Шаблій 

«Лісопромислові комплекси Української РСР», 1973 р.; М. Паламарчук, К. Тащук 

«Територіальна структура промислового комплексу економічного району», 1974 р.; 

О. Шаблій «Міжгалузеві територіальні системи: проблеми методології і теорії», 

1976 р.; Ф. Заставний «Прогнозування розвитку промислових комплексів в 

Українській РСР», 1980 р.; О. Топчієв «Просторова організація географічних 

комплексів і систем», 1988 р.). У цих роботах були розроблені основи дослідження 

промислового комплексоутворення, представлені методики оцінки ефективності 

розвитку комплексів, висвітлена залежність між раціональним використанням 

мінеральних ресурсів і територіальною структурою промисловості, закладені основи 

аналізу обласних промислових комплексів [63, с. 94–101]; 

4) агропромислове комплексоутворення та географія сільського господарства 

(М. Паламарчук «Цукробурякове виробництво Української РСР», 1964 р.; 

І. Мукомель «Сільськогосподарські зони Української РСР», 1971 р.; М. Пістун 

«Аграрно-територіальні комплекси. Теорія та досвід економіко-географічного 

дослідження», 1975 р.; Р. Язиніна «Спеціалізований аграрно-промисловий комплекс 

і його територіальна організація», 1979; М. Паламарчук, В.  Нагірна 

«Агропромисловий комплекс Української РСР», 1980 р.; М. Паламарчук, 

О. Паламарчук «Агропромислові комплекси: географічні аспекти», 1988 р.). 

Економіко-географи, під керівництвом М. Паламарчука, встановили сутність і 

фактори формування АПК, виявили закономірності агропромислового 

комплексоутворення, провели структурний аналіз регіональних АПК, розробили їх 
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типізацію, дослідили територіальну структуру інтегрального і спеціалізованого 

АПК, виявили особливості територіальної організації обласних АПК. 

Зважаючи на те, що особливе місце в розвитку радянської школи  економічної 

географії мають теоретичні розробки і прикладні дослідження школи 

М. Паламарчука в галузі комплексоутворення та територіальної організації 

промислового і агропромислового виробництва, цим питанням буде присвячено 

окрему частину нашого дослідження.  

5) географія населення і систем міського та сільського розселення (Д. Богорад 

«Типи і розміщення міських поселень УРСР (питання географії розселення)», 

1964 р.; О. Ващенко «Територіальні системи міських поселень Українських Карпат», 

1968 р.; Ю. Пітюренко «Розвиток міст і міського розселення, типологія, 

територіальні системи і перспективи», 1972 р.; «Територіальні системи міських 

поселень УРСР», 1977 р.; В. Оникієнко, В. Поповкін «Комплексне дослідження 

міграційних процесів (аналіз міграцій населення УРСР»), 1973 р.; О. Хомра 

«Міграція населення: питання теорії, методики дослідження», 1979 р.; 

Ю. Пітюренко «Системи розселення і територіальна організація народного 

господарства», 1983 р.); 

6) економіко-географічна картографія (А. Золовський «Комплексне 

картографування економіки сільського господарства», 1974 р.; І. Левицький 

«Наукові основи комплексного сільськогосподарського картографування», 1975 р.; 

Я. Жупанський «Виробничо-територіальні комплекси та їх картографування», 

1973 р.; Л. Руденко «Картографічне обґрунтування територіального планування», 

1984 р.; Т. Козаченко «Картографічне забезпечення дослідження агропромислових 

комплексів», 1984 р.; А. Золовський, Т. Козаченко «Картографування продовольчих 

комплексів», 1987 р.) [136, с. 100–107]; 

7) районне планування як напрямок науки почав формуватися ще в 1960-х рр. 

Його функціональним призначенням було визначення довгострокових напрямів 

використання території, територіальної організації виробництва й розселення. 

Районне планування стало практичною реалізацією економіко-географічних 

досліджень. Д. Богорад розробив основи конструктивної економічної географії – 
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«Конструктивна географія району. Основи районного планування», 1965 р.; 

Б. Павлишин, В. Нудельман, М. Тимчук «Районне планування в УРСР», 1982 р.; 

Ф. Заставний «Вдосконалення територіальної організації продуктивних сил. Теорія 

методи, практика», 1986 р.; Д. Стеченко «Комплексне територіальне планування 

народного господарства (економіко-географічні аспекти)», 1988 р.) [39, с. 3–24]. 

Економіко-географи України упродовж 1970 – поч. 80-х рр., розвиваючи 

традиційні прикладні напрями економічної географії, пов’язані здебільшого з 

економічним районуванням продуктивних сил, удосконаленням їх територіальної 

організації, започаткували дослідження в межах нових прикладних напрямів. Серед 

них особливо результативними виявилися дослідження проблем районного 

планування, раціонального природокористування та оцінки природних ресурсів, 

господарської організації території, географії транспорту, торгівлі та рекреаційної 

географії. Вчені працювали над підвищенням наукового рівня комплексного 

територіального планування господарства економічних районів (М. Паламарчук, 

Л. Корецький, П. Волобой, Ф. Заставний, Ю. Пітюренко, Д. Стеченко). Із цих 

позицій обґрунтували категорію «територіальної соціально-економічної системи» як 

об’єкта дослідження економічної географії, підходи до розробки комплексного 

плану розвитку території, виявлення й раціонального використання ресурсів району, 

комплексного районного планування та раціональної територіальної організації 

життєдіяльності населення, планування населених пунктів та містобудування. Отже, 

прикладні напрями науки були пов’язані з поглибленням досліджень географічного 

середовища, як великих економічних районів, так і областей, міських територій.   

Оцінка природних ресурсів і господарська організація території була 

представлена дослідженнями мінеральних (М. Паламарчук, І. Горленко, Т. Яснюк), 

земельних (О. Топчієв) та водних (А. Голіков) ресурсів [246, с. 25–34].  

Варто звернути увагу на розробку наукових основ методики економіко-

географічних досліджень та застосування математичних методів (А. Голіков, 

І. Черваньов «Математичний апарат в географії і його використання у просторових 

дослідженнях», 1977 р.; «Математичне моделювання просторових досліджень в 

географії», 1979 р.; О. Шаблій «Математичні методи в економічній географії», 
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1984 р.). Спостережені позитивні тенденції, особливо в 1980-х рр., і стосовно 

входження в об’єктну сферу проблем соціальної географії, зокрема географії сфери 

послуг та рекреації (І. Твердохлєбов, М. Крачило, В. Юрківський, Н. Недашківська). 

Водночас у 1970-х рр. у зв’язку з переходом від територіального до галузевого 

принципу управління економікою, а також переорієнтацією на соціальні проблеми, 

методологічний апарат районної школи часів індустріалізації ставав усе менш 

затребуваним і адекватним реальності. Районно-комплексна школа уже в 1980-х рр. 

розпалася на кілька галузевих блоків, представники яких поступово відмовилися від 

належності до районної школи. З іншого боку, штучно надумана дискусія про 

«єдину географію», яка розгорілася в середовищі радянських географів у 1970-х рр., 

насамкінець зашкодила розвитку як природничої так і суспільної географії. 

Скориставшись внутрішнім конфліктом у географії, М. Некрасов у монографії 

«Регіональна економіка» [267], назвав сферою діяльності економічної географії 

лише вивчення природних умов і ресурсів місцевості, а всю іншу проблематику 

економічної географії запропонував розглядати в межах регіональної економіки.  

Представниками районно-комплексної школи можна вважати всіх економіко-

географів, які працювали в 1930–80-х рр. Лідерами школи в Україні були 

О. Діброва, М. Паламарчук, Д. Богорад, Л. Корецький, О. Ващенко, М. Пістун, 

М. Ігнатенко, І. Твердохлєбов. Вони створили потужні школи–колективи.  

О. Діброва (1904–1973 рр.) дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата географічних наук з теми «Економіко-географічна характеристика 

Бессарабії» захистив у 1936 р. Докторську дисертацію «Географія УРСР» захистив у 

1958 р. Відомий як фахівець у галузі географії господарства, економічного 

районування території України, методики викладання географії. Дослідженню 

наукового доробку О.Діброви присвячено статтю Я. Олійника [285]. 

М. Паламарчук (1916–2000 рр.) – відомий український економіко-географ. 

Життєвий шлях та науковий доробок М. Паламарчука досліджено в роботах 

Л. Руденка та В. Нагірної [254], М. Фащевського, М. Пістуна, Я. Олійника  та інших 

його учнів. У 2006 р. у серії «Видатні географи України» за ред. Л. Руденка та 

В. Нагірної вийшла праця, присвячена постаті М. Паламарчука [223], а в 2007 р. 
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О. Яроменко захистила дисертацію «Суспільно-географічні дослідження наукової 

школи академіка М. М. Паламарчука» [599; 600; 601]. Ураховуючи внесок у науку 

та багатогранність наукової спадщини М. Паламарчука, його постать ще довго буде 

привертати увагу дослідників. Особливо актуальним вважаємо дослідження 

персонального складу наукової школи акад. М. Паламарчука та її внеску в різні 

галузі суспільно-географічної науки.  

У 1951 р. М. Паламарчук в Інституті економіки АН УРСР захистив дисертацію 

«Західні області УРСР як райони бурякосіяння і цукрової промисловості» (науковий 

керівник – П. Першин) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 

У дисертації було досліджено економічні та природно-історичні умови розвитку 

бурякосіяння і цукрової промисловості в Західних областях УРСР; схарактеризовано 

етапи розвитку галузей; розроблено перспективи розвитку бурякосіяння й цукрової 

промисловості: визначено масштаби бурякосіяння, подальше розміщення посівів 

цукрового буряку, обґрунтовано мережу будівництва нових цукрових заводів [308]. 

В 1959 р., під науковим керівництвом Я. Фейгіна захистив докторську дисертацію 

«Економічні проблеми розвитку і розміщення цукробурякового виробництва в 

Українській РСР» [309], у якій розглянув питання концентрації виробництва, 

оптимізації розміщення й розмірів цукрових заводів та їхніх сировинних зон. У 

науковій роботі вченого в 1960–70-х рр. великого значення набули дослідження 

проблем територіальної організації виробництв. Він розпочав розробку теоретичних 

основ агропромислового комплексоутворення, що стало одним із важливих 

напрямів діяльності його наукової школи [313, с. 72]. Дослідження М. Паламарчука 

в 1980–90-х рр. були спрямовані на подальше обґрунтування основ господарського 

комплексоутворення, розробку теорії суспільно-територіального комплексу.  

Д. Богорад (1902–1967 рр.) – один із творців теорії районного планування, 

фахівець в галузі територіального планування та містобудування; брав участь у 

розробках генеральних схем районних планувань Донбасу, Криворіжжя та 

Львівсько-Волинського басейну, схеми перспективного розвитку УРСР та 

районного планування Молдавії; автор робіт, присвячених конструктивно-

прогнозним проблемам територіального розвитку та містобудування. Підготував 
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праці «Районне планування. Питання планування промислових районів», 1960 р. та  

«Конструктивна географія району. Основи районного планування», 1965 р.  

Л. Корецький (1920–1997 рр.) відомий як автор праць з теоретичних проблем 

економічної географії, розміщення продуктивних сил України, географії 

промисловості, економічного районування, розселення населення тощо.  

О. Ващенко (1908–1984 рр.) фахівець у галузі історії і методології науки; 

географії природних ресурсів і проблем їх використання у західній частині України; 

географії поселень, окремих сфер господарства; комплексного розвитку 

Українських Карпат, окремих областей та регіонів; картографічного моделювання 

західного регіону України. Дослідженню життєвого шляху й наукового доробку 

О. Ващенка присвячені роботи його учня О. Шаблія [364; 530; 535]. 

А. Золовський (1915–2000 рр.) здійснив обґрунтування основ 

сільськогосподарського картографування, розробив положення шляхів генералізації 

на комплексних економічних картах, обґрунтував нові типи карт сільського  

господарства та охорони природи; займався атласним картографуванням.  

М. Ігнатенко  (1928–2004 рр.) спеціалізувався на комплексному вивченні 

природи й господарства, їхньої взаємодії в господарському комплексі, географії 

промисловості, дослідженні природно-ресурсного потенціалу території, науковому 

обґрунтуванні раціонального природокористування. 

І. Твердохлєбов (1921–1993 рр.) у 1952 р. І. Твердохлєбов захистив дисертацію 

«Словаччина: економіко-географічна характеристика». Сфера наукових інтересів 

Твердохлєбова – теоретичні та прикладні питання рекреаційної географії, 

дослідження в галузі мікрорайонування, виробничої інфраструктури, АПК, 

територіальна організація населення й господарства Криму. 

Отже, районна школа-напрям, що сформувалася в суспільній географії на базі 

хорологічної концепції, а потім штучно трансформована в радянську районно-

комплексну школу, вирізняється своїми напрацюваннями у сфері теоретико-

методологічних основ економічної географії, реалізацією низки важливих 

практичних досліджень та потужним кадровим потенціалом. Вона була основою для 

формування сучасної школи суспільної географії в Україні. 
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4.2. Наукова школа Українського НДІ географії та картографії 

 

У жовтні 2017 р. виповниться 90 років з часу відкриття першого в Україні 

географічного інституту академічного типу – Українського науково-дослідного 

інституту географії та картографії (УНДІГК). За час свого короткотривалого 

існування колективу Інституту, очолюваного С. Рудницьким, вдалося організувати і 

розпочати фундаментальні наукові дослідження з основних галузей географічної 

науки. Сьогодні відсутні ґрунтовні дослідження особливостей становлення та 

функціонування наукової школи УНДІГК, а окремі спроби в цьому напрямі 

здійснені П. Штойком [588; 590], Л. Божко [32] та Ю. Кандибою [184]. 

Хронологічні межі функціонування УНДІГК охоплюють період від 1927 р., 

коли відбулося офіційне відкриття, до 1934 р., коли його було передано до складу 

спочатку Харківського, а потім Київського університету, унаслідок чого Інститут як 

окрема науково-дослідна установа фактично припинив своє існування.  

Використовуючи джерелознавчий підхід до висвітлення наукових здобутків 

УНДІГК та персоніфікований підхід щодо аналізу життєвого шляху й наукового 

доробку носіїв наукової школи Інституту, варто звернути увагу на персональний 

склад наукової школи Інституту, її наукові здобутки (науково-пошукова робота, 

підготовка висококваліфікованих спеціалістів через аспірантуру, видавнича та 

експедиційна діяльність тощо). 

Витоки формування наукової школи УНДІГК, фундатором та лідером якої був 

С. Рудницький, маємо шукати в його університетських студіях у Львівському, 

Віденському та Берлінському університетах й попередній праці у Львівському 

університеті, а також УВУ й УВПІ у Празі. Саме в університетах поч. ХХ ст. 

професура поступово почала розвивати фундаментальні дослідження, більшість із 

них обрали в УАН у перші роки її існування, де вони стали фундаторами 

академічних інституцій та наукових шкіл. Серед них і С. Рудницький [266; с. 11].  

Процес становлення академічної науки в Україні в 1920–30-х рр.  характеризувався 

створенням системи НДІ, розширенням спектру їхніх досліджень та одночасною 

дисциплінарною диференціацією науки, що позначилася відокремленням нових 
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напрямів. Водночас із кін. 1920-х рр. в українській науці почали формуватися 

наукові школи. Серед них була школа С. Рудницького – школа землезнання, що 

сформувалася на базі УНДІГК і продовжувала традиції львівської школи А. Ремана 

та віденсько-берлінської школи Е. Зюсса і А. Пенка.  

Організаційне започаткування наукової школи УНДІГК знаходимо в діяльності 

науково-дослідної кафедри географії та антропології у Харкові при Інституті 

народної освіти під керівництвом О. Івановського. Власне географічні дослідження 

були пов’язані з приходом на кафедру С. Рудницького, який у 1926 р. після приїзду 

на запрошення більшовицької влади продовжував свою педагогічну діяльність як  

професор Геодезичного інституту та наукові студії як дійсний член науково-

дослідної кафедри географії та антропології й керівник секції географії тієї ж 

кафедри [501, арк. 11]. Довіряючи партійним діячам та прагнучи до поступу 

вітчизняної географічної науки, С. Рудницький приїхав до України й відразу 

написав знакову програмну статтю «Завдання географічної науки на українських 

землях» [394, с. 3–4], у якій окреслив проблеми та визначив пріоритетні напрями 

розвитку географії в Україні: «величезний і усесторонній зріст географії на Заході в 

останньому п’ятдесятилітті, зокрема у воєнних і післявоєнних часах, не має аналогії 

в Східній Європі взагалі, на Україні зокрема. Новітнє природниче землезнання не 

встигло ще тут прищепитись і не знайшло собі визначних фахових представників. 

Російська географія дуже бідна, українська цілком не розвинена. Цей стан 

залишився й на післяреволюційні часи… Тому завдання географічної науки на 

українських землях дуже великі. Загального науково-географічного опису України 

дотепер не маємо… Новітня природнича географія мусить бути заведена й 

інтенсивно плекана по всіх типах шкіл України, перед усього у вищих. Треба 

якнайбільше розвинути науково-дослідну діяльність на географічному полі».  

Виступив із цією доповіддю С. Рудницький на засіданні природничої секції 

Харківського наукового товариства, загальні збори якої ухвалили прохання до 

С. Рудницького та К. Дубняка взяти на себе організацію при природничій секції 

Харківського наукового товариства географічної підсекції, а також підтримувати 

ідею організації вищої географічної школи України – Географічного інституту.  
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Відразу С. Рудницький узявся за організаційну роботу зі створення в УСРР 

Інституту географії. Завдання та пріоритетні напрями на шляху до розбудови 

наукової географічної школи академічного типу в Україні С. Рудницький виклав у 

статті «Перспективи Українського Географічного Інституту» [395, с. 6–7]: 

«…найголовнішим завданням Українського географічного Інституту мусить бути 

виховати якнайбільшу кількість своїх аспірантів на наукових, академічних географів 

дослідників … Щойно тоді зможе в УҐІ витворитися українська школа географів, 

зможе витворитись громадська географічна спільнота, абсолютно доконечна в 

кожнім краю, що бажає як слід плекати географічну науку й географічну практику 

… Крім підготовлення молодих наукових сил географічної праці, мусить УГІ зразу 

ж таки розпочати видавничу діяльність. Вона обійматиме: географічний часопис, 

серію наукових монографій і що найважливіше – картографічні публікації… 

Збудований на зразок Geographical Journal або Geographische Zeitschrift наш часопис 

приноситиме, крім оригінальних наукових розвідок, наукову хроніку, зокрема про 

поступи наукових відкриттів і дослідчих праць, рецензійний, бібліографічний, 

картографічний відділ. В серію монографій увійдуть більші розвідки й книги…». 

Рішенням НКО УСРР 1 жовтня 1927 року, згідно з п’ятирічним планом 

розгортання науково-дослідних установ НКО, офіційно розпочав свою діяльність 

Український науково-дослідний інститут географії та картографії. Директором 

УНДІГК було призначено проф. С. Рудницького. Організаційні особливості 

функціонування представлені у статуті Інституту [459, арк. 17–21]. З огляду на 

статут УНДІГК визначався як  науково-дослідна установа для плекання й розвитку 

теоретичної та прикладної географії, з особливим оглядом на картографію. Основні 

завдання, що ставилися перед Інститутом, були такими: наукові дослідження у сфері 

загальної та описової географії, передовсім географії України; розвиток картографії; 

української наукової літератури в галузі географії та її допоміжних наук; методика 

навчання географії в школах України усіх типів; допомога науковим, державним і 

громадським установам та організаціям кваліфікованими експертизами в тих 

справах, що стосуються географічної науки. 

Для реалізації цих завдань статут передбачав, що УНДІГК буде вести 
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дослідження як теоретичного, так і практичного спрямування шляхом експедицій і 

відряджень; організовувати різноманітні заходи для поширення й поглиблення 

географічного знання; готувати наукових працівників, самостійних дослідників і 

викладачів вищих шкіл України; готувати й видавати наукову, науково-популярну й 

шкільно-дидактичну, періодичну й неперіодичну літературу в галузі географії; 

укладати й видавати географічні карти всіх розмірів і типів, атласи. 

Завдання, що були поставлені перед УНДІГК, визначили його структуру: 

передбачалося відкриття відділів картографії, космічної географії, фізичної 

географії суходолу, фізичної географії вод, фізичної географії атмосфери, 

біогеографії, антропогеографії, військової географії, географічного краєзнавства та 

відділ географічної методики [458, арк. 5]. І хоч статут передбачав також 

можливість відкриття нових відділів Інституту, його філій тощо, як відомо, з 

названих відділів у УНДІГК упродовж 1927–1934 рр. працювали лише такі: відділ 

математичної географії та картографії (завідувач – С. Рудницький); відділ фізичної 

географії (завідувач – М. Дмитрієв); відділ біогеографії (завідувач – Г. Величко); 

відділ антропогеографії, реорганізований у відділ економічної географії (завідувачі 

– В. Геринович (1927–1928 рр.), К. Дубняк (1928–1929 рр.), І. Ландо (1929–1934 рр.); 

відділ описової географії, ліквідований у 1928 р. (завідувач – К. Дубняк) . 

Однією з перших допоміжних установ, зорганізованих Інститутом, стала 

заснована географічна підсекція природничого відділу Харківського наукового 

товариства (голова – С. Рудницький, заступник голови – К. Дубняк, секретар – 

В. Буцура), яка розпочала свою діяльність навесні 1928 р. З початку 1929 р. вчена 

рада Інституту прийняла рішення про створення Українського географічного музею.  

Дослідницька програма наукової школи УНДІГК була обґрунтована лідером 

школи С. Рудницьким у статті «Завдання Українського географічного інституту та 

його видавництв» [397, с. 3–33]. Стаття фіксувала становище української 

географічної науки, точніше її відсутність, на середину 1920-х рр. Її зміст розкриває 

умови становлення Інституту як самостійної організації, подає основні підходи 

С. Рудницького до розуміння сутності географії, її завдань та пріоритетних напрямів 

розвитку науки в УНДІГК зокрема і в Україні загалом. Особливу увагу 
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С. Рудницький звертав на необхідності якнайшвидшого комплексного дослідження 

усіх українських земель. Серед пріоритетних напрямків роботи Інституту називав і 

підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі географії; окремо обґрунтував 

пріоритети видавничої діяльності. 

Таблиця 4.2.1.  

 

Загальна характеристика  наукової школи УНДІГК в галузі суспільної географії 

 
Назва галузі географічної науки у 

якій працювала наукова школа 

наукова школа в галузі географії та картографії 

Місце та час існування Харків, 1927–1934 рр. 

Назва установи, при якій 

функціонувала  наукова школа 

Український науково-дослідний інститут географії та 

картографії Народного комісаріату освіти УСРР  

Назви структурних підрозділів Відділи математичної географії картографії, фізичної 

географії, антропогеографії (економічної географії та 

країнознавства), біогеографії, описової географії 

Тип наукової школи Освітньо-наукова 

Основні напрями досліджень Загальна описова географія, картографія, географія 

людини, економічна географія, країно- та краєзнавство 

Характер основної  діяльності  Фундаментальні та прикладні дослідження 

Стадія життєвого циклу  Започаткування та становлення 

Основоположник та лідер  С. Рудницький 

Найвідоміші представники  Г. Величко, В. Геринович, К. Дубняк, М. Іваничук, 

В. Буцура, І. Ландо, В. Баб’як 

Організаційна форма колективу, 

що представляє наукову школу 

Наукова школа класичного типу – невеликий науковий 

колектив, об’єднаний навколо відомого ученого – автора 

дослідницької програми  

Кількість представників наукової 

школи 

Близько 50 

Кількість аспірантів, здобувачів 

наукового ступеня 

За час існування УНДІГК аспірантську підготовку 

пройшло понад 30 осіб 

Найвідоміші учні та послідовники  Г. Ваньков, О. Ващенко, Н. Гаврилів, М. Демченко, 

О. Діброва, С. Кобзей, С. Крушельницький, Р. Кривусева, 

М. П’ятигорський П. Сольонов, П. Старовойтенко, 

М. Танашевич, Ф. Трипілець, В. Чегорян  

Участь в дослідженнях та 

розробках у рамках програм різного 

рівня 

Експедиції з вивчення природи, населення та 

господарства долини Дніпра, Донецького кряжу і Тянь-

Шаню  

Основні отримані  наукові 

результати діяльності  

Розробка фундаментальних тем: «Зміст і методика 

економіко-географічних досліджень території УСРР»,  

«Природно-економічні макрорайони України», «Сусіди 

УСРР», «Українська географічна номенклатура»; робота 

над випуском багатотомних видань «Українська 

радянська енциклопедія» (перші томи вийшли в світ), 

«Система землезнання» (надруковано перший том 

«Історія і методологія географії»), «Словник географічної 

термінології»; створення серії карт: «Політично-

економічна карта України» (1:1000000), «Густота 
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населення УСРР» (1932 р.!), перша контурна карта 

України (1:5000000), перша туристична карта України; 

робота над створенням видань «Шкільний географічний 

атлас», «Великий атлас світу» (підготовлено 26 карт). 

Загальна кількість наукових і 

науково-методичних публікацій  

Близько 200 друкованих праць та рукописів  

Наявність друкованих органів  Записки Українського науково-дослідного інституту 

географії та картографії 

 

Однією з основних проблем у вивченні наукової школи УНДІГК стало питання 

її персонального складу. Протягом існування Інституту склад наукових 

співробітників об’єктивно зазнавав змін: з’являлися нові наукові співробітники, 

ними ставали кращі аспіранти-випускники Інституту, приходили нові аспіранти. 

Першим офіційним документом, що засвідчує персональний склад співробітників 

УНДІГК, був штатний розпис Інституту, поданий на затвердження до УПРНАУКИ 

станом на 1 жовтня 1928 р. [477, арк. 133]. Кількість співробітників УНДІГК, як 

свідчать матеріали штатних розписів, коливалася в різні роки від 12 до 45 осіб, які за 

соціальним походженням розподілялися так: 34 % – вихідці з селян, 27 % – із 

службовців, 15 % – з робітників, 15 % – з духовенства, 9 % – з інших соціальних 

груп. Українці складали 79 %, євреї – 9 %, росіяни – 6 %, представники інших 

національностей – 6 %. Членами та кандидатами в члени КП(б)У було 11 % 

співробітників Інституту, і за цим показником УНДІГК займав одне з останніх місць 

серед науково-дослідних установ в структурі НКО УСРР.   

Підготовку кадрів через роботу аспірантури було організовано відразу після 

відкриття Інституту. Перший склад аспірантів С. Рудницькому вдалося підібрати 

самостійно, про що він повідомляв ще у вересні 1927 р. УПРНАУКУ: «На аспірантів 

при Українському Географічнім Інституті зголосилися з інших науково-дослідних 

установ України: 1. С. Кобзей-Сіяк – з науково-дослідної катедри географії та 

антропології Харківського ІНО. 2. О. Лазаріс – з науково-дослідної катедри 

сільськогосподарської ботаніки; з сторонніх кандидатів: 3. М. Комаров – науковий 

співробітник Вороніжського музею. 4. Ф. Гаран – учитель географії в Лоц. Кам’янці. 

5. Н. Гаврилова – викладач університету. 6. М. Винницька – викладач університету. 

7. В. Максакова – учитель географії 18 трудшколи. 8. Я. Якуша – викладач 
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педтехнікуму; з закордону: 9. В. Огоновський – доктор природничих наук (Львів). 

10. І. Федів – доктор філософії (Прага). 11. В. Буцура – доктор природничих наук 

(Відень). 12. Ф. Гула – доктор природничих наук (Прага). 13. М. Іваничук – доктор 

природничих наук (Прага). 14. І. Буждиган – доктор філософії (Прага). 

15. В. Меринда – доктор філософії (Прага). 16. В. Баб’як – доктор природничих наук 

(Прага)» [465, арк. 4]. Уже в листопаді НКО затвердив перших аспірантів Інституту. 

Серед них були Ю. Платонів, П. Москаленко, Н. Гаврилова та В. Максакова, а також 

С. Кобзей-Сіяк і Ф. Гарана, яких було переведено з науково-дослідної кафедри 

географії та антропології Харківського ІНО. До кінця 1927 р. аспірантами Інституту 

також були затверджені М. Винницька, Р. Кривусева, О. Лазаріс, П.Ковган.    

Відомості про повний склад наукової школи УНДІГК висвітлено у монографії 

«Наукова школа Українського науково-дослідного інституту географії та 

картографії» [561]. 

Таблиця 3.4.2. 

Персональний склад суспільно-географічної школи УНДІГК 
Відділи 

УНДІГК 

Завідувачі відділів Наукові 

співробітники 

Аспіранти 

Математичної 

географії та 

картографії 

С. Рудницький Т. Скрипник 

Г. Криворотченко 

С. Кобзей-Сіяк, О. Кудін, 

П. Москаленко 

Антропогеографії 

(економічної 

географії та 

країнознавства) 

В. Геринович 

К. Дубняк 

І. Ландо 

В. Баб'як 

О. Левицький 

О. Смирнов 

В. Ступницький 

Л. Цукерман 

Г. Ваньков, М. Винницька, 

О. Діброва, Г. Максименко, 

І. Старовойтенко,  

П. Сольонов, Я. Якуша, 

Г. Баскін, О.Храмов, 

Г. Чегорян, І. Шито 

Біогеографії  Г. Величко М. Процакевич Р. Кривусева, В. Максакова 

Описової географії К. Дубняк  О. Лазаріс, Ю. Платонів 

 

Фундатором та лідером наукової школи УНДІГК в галузі суспільної 

географії був С. Рудницький (1877–1937 рр.) – доктор географії, академік ВУАН, 

професор, директор УНДІГК, дійсний член НТШ, дійсний член Українського 

комітету краєзнавства, академік-член Географічних товариств у Відні, Празі і 

Берліні. Детальні біографічні дані про С. Рудницького подано у працях 

М. Мушинки [250], О. Рубльова [378], О. Шаблія [1; 2; 521; 533], П. Штойка 

[590; 591; 589], І. Ровенчака [371], C. Іщука та Я. Олійника [179], М. Костриці 
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[199], І. Дітчука [50], А. Розсохи [376] та ін. Часопис «Історія української 

географії» (редактор О. Заставецька) у 2007 р. присвятив окремий випуск 

(№ 16) постаті С. Рудницького, де подано бібліографію праць про вченого. 

Біографічну довідку про С. Рудницького представлено у додатку Б. 

Серед перших кадрових рішень стосовно УНДІГК в архівах збереглися лише 

окремі документи, що стосуються затвердження штатного складу наукових 

співробітників, серед яких С. Рудницький, В. Геринович, М. Дмитрієв [493, арк. 1, 

12], М. Процакевич, Г. Величко, В. Баб’як [81, арк. 2], Т. Скрипник, К. Дубняк. 

Дозвіл на в’їзд в СРСР (переважно з Чехословаччини) та роботу в УНДІГК також 

отримали І. Федів, В. Буцура [80, арк. 3, 21], П. Ковган, М. Іваничук [79, арк. 76, 

462], І. Буджиган, В. Меринда, М. Процакевич [498, арк. 11]. Документи свідчать, 

що всі вони отримали дозвіл на в’їзд в СРСР, проте, як відомо, не всі прибули в 

УСРР. Станом на 1928 р. серед науковців УНДІГК, за даними УПРНАУКИ, були 

С. Рудницький – директор, К. Дубняк, М. Дмитрієв, Г. Величко, В. Буцура – наукові 

співробітники, В. Баб’як, М. Іваничук – асистенти, М. Винницька, Ф. Гаран, 

Н. Гаврилів, В. Максакова, П. Москаленко – аспіранти, С. Крушельницький, 

М. Танашевич – стажери, Т. Скрипник – завідувач картографічної майстерні, 

Р. Кривусева, О. Левицький – добровільні співробітники [460, арк. 42]. У 1928 р. 

нештатними співробітниками відділу описової географії стали О. Левицький та 

В. Ступницький. У 1929 р. штатним співробітником було призначено І. Ландо. Він 

був переведений з Одеської науково-дослідної кафедри сходознавства [463, арк. 9].     

Найвидатнішими діячами суспільно-географічної наукової школи, що 

сформувалася в УНДІГК були: Г. Величко (1863–1932/1935? рр.) – дійсний 

науковий співробітник, завідувач відділу біогеографії; К. Дубняк (1890–1948 рр.) – 

дійсний науковий співробітник, заступник директора, завідувач відділу описової 

географії; В. Геринович (1883–1949 рр.) – дійсний науковий співробітник, завідувач 

відділу антропогеографії; І. Ландо (1904–2005 рр.) – дійсний науковий співробітник, 

заступник директора, завідувач відділу економічної географії та країнознавства; 

В. Баб’як (1895–1937 рр.) – дійсний науковий співробітник. Детальні біографічні 
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відомості про цих учених містяться у додатку Б. 

Із числа позаштатних наукових співробітників відділу антропогеографії (згодом 

економічної географії та країнознавства) були О. Левицький [497, арк. 1], 

О. Смирнов [322, с. 192 – 193], В. Ступницький [502, арк. 12] та Л. Цукерман [503, 

арк. 1,3]. Опрацювавши численні архівні справи встановлено персональний склад 

аспірантів УНДІГК, частина з них після закінчення аспірантури була залишена на 

роботі в Інституті. З-поміж аспірантів, які спеціалізувалися на питаннях 

антропогеографії (економічної географії та країнознавства), виявили таких: 

Г. Ваньков, М. Винницька, О. Діброва, О. Лазаріс, Г. Максименко, Ю. Платонів, 

І. Старовойтенко, П. Сольонов, Я. Якуша, Г. Баскін, О. Храмов, О. Чегорян, І. Шито 

та ін. Біографічні відомості про них подано в монографії «Наукова школа 

Українського науково-дослідного інституту географії та картографії» (2013 р.) [561]. 

Науково-дослідну діяльність УНДІГК можна розглядати за різними напрямами, 

зокрема діяльність відділів Інституту та його окремих науковців. Ураховуючи, що 

вся науково-дослідна робота в УНДІГК велася в межах дослідницької програми, 

розробленої С. Рудницьким, доцільно розглядати здобутки цієї наукової школи 

комплексно, крізь призму основних напрямів роботи: дослідницької діяльності у 

сфері суспільної географії та її допоміжних наук, експедиційної роботи, підготовки 

висококваліфікованих фахівців, картографування території України, видавничої 

діяльності, популяризаторської роботи, співпраці з вітчизняними та закордонними 

установами тощо.  

Уже протягом перших місяців існування УНДІГК відбулося (з жовтня 1927 до 

березня 1928 р.) 30 сесійних засідань Інституту, під час яких обговорювалися 

загальні плани наукової діяльності та було обговорено доповіді, що стосувалися 

переважно проблем географії України та методики організації науково-дослідної 

роботи [461, арк. 43]. З отриманням УНДІГК власного приміщення з другої пол. 

1928 р. сесійні наукові засідання стали проводитися систематично (раз на тиждень), 

а їхня ефективність значно зросла. Під час засідань другої пол. 1928 р. було 

обговорено плани наукової діяльності Інституту та прочитано й обговорено з участю 

наукових робітників Інституту такі доповіді: В. Геринович «Про економічний стан 
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Східної Польщі в ХVІІІ ст.»; Г. Величко «Природні умови розвитку міст на 

Україні»; К. Дубняк «Про економіко-географічне значення Донбасу»; О. Левицький 

«Економічна характеристика Донбасу» та ін. [468, арк. 56]. У 1929 р. працівники 

Інституту розпочали роботу за індивідуальними темами в рамках колективної 

програми наукової роботи. Збереглася інформація про роботу С. Рудницького над 

фундаментальним виданням «Система землезнання», до якої він підготував перший 

том «Історія й методологія географії»; К. Дубняк готував до друку «Словник 

географічної термінології» та виконав розробку фундаментальної теми «Природно-

економічні макрорайони України»; М. Іваничук підготував до друку рукописи «Про 

краєвидні типи України» та ін. Упродовж наступних 1929 і 1930 рр. тематика 

сесійних засідань була спрямована на обговорення маршрутів і районів літніх 

польових досліджень, із цією метою наукові співробітники та аспіранти готували 

спеціальні доповіді, які водночас були пов’язані із їхньою плановою науково-

дослідною роботою. Робота співробітників УНДІГК упродовж 1931 р. проводилася 

згідно з індивідуальними планами, у рамках загальної наукової тематики відділів. В 

архівах, однак, збереглися лише ті теми, які були завершені, заслухані на засіданнях 

відділів та підготовлені до друку. За відділом економічної географії (загальна 

наукова тема «Зміст і методика економіко-географічних досліджень території 

УСРР») засвідчені такі теми: І. Ландо «Зміст та критика основних методологічних 

настанов географічного матеріалізму», «Емпіризм і проблема закономірності в 

географічному дослідженні», «Марксівська методологія в складанні економіко-

географічних карт», «Економіко-географічна характеристика Туреччини»; 

Г. Ваньков «Економічна географія причорноморської смуги Закавказької РСФР»; 

О. Діброва «Економічна географія Молдовської АСРР»; С. Крушельницький 

«Економічна географія Галичини»; Г. Максименко «Порівняльна економіко-

географічна характеристика Донбасу та Кузбасу»; О. Смирнов «Районування 

експортного виробництва УРСР». Представники відділу математичної географії та 

картографії розробляли загальну тему «Картографування території УСРР». 

Упродовж 1931 р. вони (С. Рудницький, С. Кобзей-Сіяк, О. Кудін та Т. Скрипник) 

працювали над закінченням бланкової карти УСРР та виготовили макет зразкового 
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глобусу. С. Рудницький працював над складанням першої частини українського 

словника географічної термінології. Відділ працював над науковою обробкою, 

редакцією та виконанням 24 карт для атласу УСРР та сусідніх країн. Відділ 

біогеографії був представлений з-поміж інших тем і роботою Г. Величка 

«Районування УРСР щодо рослинництва» [485, арк. 61]. 

З кін. 1931 р. і в наступні роки існування Інституту чітко простежувався 

кадровий дефіцит. Так, у 1932 р. виконували науково-дослідну роботу 6 наукових 

співробітників (з них 4 – завідувачі відділів), 3 аспіранти третього року, 6 аспірантів 

другого року, які лише почали свої науково-дослідні теми, і 8 аспірантів першого 

року навчання. Свідченням кризи було й те, що протягом цілого 1932 р. на сесіях 

УНДІГК було розглянуто та обговорено лише три доповіді виголошені І. Ландо: 

«Зміст та критика основних методологічних настанов географічного матеріалізму в 

економічній географії», «Критика методологічних засад буржуазної районної школи 

в економічній географії» та «Проблеми марксівської методології в географії». Такі 

доповіді були підготовлені в порядку зустрічного плану і присвячені актуальному, 

на думку їх автора, питанню – боротьбі із шкідницькими настановами в науці. Такі 

доповіді були не випадкові, оскільки цикл тем, на думку членів партбюро Інституту, 

так би мовити «методологічного характеру», мав на меті «дати критику основним 

ворожим методологічним настановам, поширеним до цього в Інституті, і підвести 

марксо-ленінську теоретичну базу під всю дальшу роботу Інституту», наслідком 

проробки і обговорення цих тем було «посилення ідеологічної боротьби в Інституті, 

зокрема боротьби з конкретними носіями ворожих настанов серед наукових 

співробітників» [478, арк. 3]. Це був початок знищення акадеиічної наукової школи 

С. Рудницького, створеної ним всього за декілька попередніх років в УНДІГК. 

Крім того, у відділі економічної географії упродовж 1932 р. було проведено й 

іншу практичну роботу. Керівник відділу економічної географії І. Ландо розробляв 

також новий цикл тем «Сусіди УРСР». Він підготував до друку статтю «Економіко-

географічна характеристика Туреччини». Робота мала на меті вивчити економіку 

Туреччини на матеріалах першого в історії країни перепису населення; розглянути 

питання економічного районування Туреччини, хлібного експорту з УСРР тощо. На 
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цьому матеріалі були встановлені особливості капіталістичного розвитку країни та у 

зв’язку з ними перспективи торговельних зв’язків Туреччини із СРСР. Аспіранти 

відділу економічної географії в 1932 р. до закінчення свого аспірантського стажу 

виконали такі теми: О. Діброва «Економіко-географічна характеристика 

Молдавської АСРР»; Г. Ваньков «Економіко-географічна характеристика Абхазької 

АСРР»; Г. Максименко «Проблема переміщення промисловості СРСР на схід» [479, 

арк. 4]. З другої пол. 1933 р. робота співробітників УНДІГК як за індивідуальними, 

так і за колективними темами припинилася. 

Підготовка молодого покоління географів, власне, формування національної 

школи географії було визначено С. Рудницьким як пріоритетний напрям діяльності 

УНДІГК в кількох програмних статтях ще на етапі його започаткування. Навчання в 

аспірантурі УНДІГК складалося з двох етапів: внутрішньої інститутської науково-

навчальної, науково-дослідної роботи та зовнішньої – роботи поза межами 

Інституту (педагогічна практика у вищій школі, експедиції, популяризаторська 

робота тощо). Упродовж першого року перебування в аспірантурі всі аспіранти  

брали участь у роботі семінарів з фізичної географії, біогеографії, картографії, 

економічної географії та діалектичного матеріалізму. Важливо, що кожний аспірант 

брав участь у роботі всіх семінарів, незважаючи на свою спеціалізацію. Тематика 

семінарів з економічної географії мала спочатку антропогеографічний та 

хорологічний характери, однак з приходом в Інститут І. Ландо вона включала 

методологію матеріалізму в економічній географії [486, арк. 62–65]. Цікаво, що в 

списку літератури, яка була рекомендована аспірантам для підготовки до семінарів, 

не було жодного українськомовного підручника з економічної географії. Варто 

додати, що в 1920-х рр. було опубліковано низку вдалих, навіть фундаментальних 

підручників з економічної географії України, зокрема К. Воблого, В. Садовського, 

А. Синявського, Ф. Матвієнка-Гарнаги, С. Остапенка, І. Фещенка-Чопівського, 

О. Сухова та ін. Про те, що робота з підготовки аспірантів проводилася в Інституті 

на належному рівні, свідчить тематика протоколу засідання такого семінару у відділі 

економічної географії з аспірантами першого року навчання в листопаді 1930 р. 

[457, арк. 1]: «Географічний матеріалізм (на економіко-географічному матеріалі)» 
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(М. Демченко), «Емпіризм географії в зв’язку з законами зональності»  (І. Шито, 

М. Баташов), «Закон нерівномірності розвитку капіталізму в зв’язку з проблемами 

економічної географії» (І. Старовойтенко), «Методологія держпланівського 

районування» (І. Муржа), «Завдання спеціалізації районів та міжрайонні зв’язки» 

(А. Жавжаров), «Предмет і завдання економічної географії» (П. Сольонов). 

Аспіранти складали обов’язкові іспити із загальної географії, математичної 

географії та картографії, теорії радянського господарства, географії світового 

господарства та діалектичного матеріалізму. З другого року розпочиналася власне 

науково-дослідна робота, за обраною спеціалізацією, у відповідних відділах 

Інституту, а також суттєво збільшувався обсяг необхідної педагогічної роботи. 

Визначеного плану педагогічної практики аспірантів Інститут не мав, він залежав 

безпосередньо від фаху аспіранта й вакансій у вишах, але всі аспіранти з другого 

року обов’язково вели педагогічну роботу [480, арк. 7]. Літня перерва зазвичай  

використовувалася для участі аспірантів у експедиціях. Третій рік аспірантури являв 

собою продовження передовсім тієї ж роботи, але перевага надавалася вже не 

педагогічній, а власне науково-дослідній діяльності.  

Важливим напрямом реалізації програми наукової школи УНДІГК стала його 

експедиційна діяльність. Ще на етапі підготовки до відкриття УНДІГК, улітку 1927 

р., була організована експедиція з вивчення долини Дніпра. Висліди експедиції, під 

час якої частина співробітників Інституту обстежувала долину й течію Дніпра від 

Києва до Херсона упродовж червня – липня 1927 р., опрацьовувалися вже восени: 

щоденники експедиції опрацьовувала С. Кобзей, антропогеографічні матеріали – 

О. Левицький і Ю. Платонів. Упродовж другої пол. 1928 р. Інститут  провів три 

комплексні експедиції: на Донбас, у ході якої значну увагу було приділено пізнанню 

та опису антропогеографічного типу Донеччини; встановлено, що він за зовнішніми 

ознаками був споріднений з «американським», проте мав низку особливостей; 

експедиція прийшла до висновку, що так само як геоморфологічні цикли смислі 

зумовили форми сучасного рельєфу Донецького кряжу, так і антропогеографічні 

цикли спричинили його нинішній антропогеографічний, насамперед економіко-

географічний тип [474, арк. 62–64]; 2) у долину Дніпра, у ході якої її учасники 
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С. Рудницький, В. Буцура, М. Іваничук, Н. Гаврилова, С. Кобзей, П. Москаленко, 

М. Танашевич та С. Крушельницький, вивчили з антропогеографічної позиції 

околиці  Києва, відпрацювали методику польових антропогеографічних досліджень 

на прикладі Канева та Черкас, Кременчука й сільських поселень Полтавщини; 

господарського комплексу Придніпров’я та Херсону [474, арк. 62–64], узбережжя 

Чорного й Азовського морів. Результати цих експедицій були опубліковані в 

наукових виданнях Праги та Берліна. Серед планових експедицій Інституту влітку 

1929 р. були здійснені такі індивідуальні відрядження науковців: К. Дубняк (в Київ 

по справам наукової географічної термінології для складання географічного 

словника та наукова географо-краєзнавча експедиція в околиці Лисичанська); 

В. Буцура, М. Винницька, Н. Гаврилів, М. Танашевич (антропогеографічна 

краєзнавча робота на Полтавщині); В. Баб’як (вивчення антропогеографічних 

відносин національних меншин Маріупольської та Бердянської округ); 

В. Ступницький (антропогеографічне дослідження впливу природного середовища 

на музичну творчість мешканців Кавказу)  [464, арк. 60; 482, арк. 9 ]. 

Однією з найбільш невідомих у розвитку географії в Україні, проте 

надзвичайно важливої за своїми результати, була Тянь-Шанська експедиція 

УНДІГК. Керівники експедиції – М. Погребецький та І. Ландо. Ця експедиція, 

відбувалася в декілька етапів з літа 1931 до осені 1933 р. Про неї залишилося мало 

документальних свідчень. Підсумки експедиційних досліджень були представлені в 

книзі «Тянь-Шань», економіко-географічну частину якої написав І. Ландо. 

Під керівництвом С. Рудницького в УНДІГК було розпочато системну роботу з 

картографування території України. З огляду на завдання, які були поставлені перед 

УНДІГК, було визначено, що картографічні дослідження в Інституті будуть вестися 

у двох напрямах – навчальному і виробничому. Вивчалися надіслані для 

рецензування карти: торгівельна карта України видання Наркомторгу УРСР, карта 

України для Держплану, карта Економіко-географічного атласу Петруня, 

промислова карта України науково-дослідної кафедри економіки, етнографічна 

карта українських земель Центрального статистичного управління тощо.  

З початку 1928 р. С. Рудницький та завідувач картографічного кабінету 
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Т. Скрипник розпочали виготовлення вісімнадцяти стінних карт, що мали вийти 

друком у «Товаристві наочного приладдя». Упродовж першої пол. 1928 р. була 

складена перша оглядова карта – стінна карта України 1:1500000 , яка вже до квітня 

1928 р. була готова до друку [462, арк. 44]. На поч. 1928 р. УНДІГК розпочав 

підготовку до створення навчального географічного атласу. Відразу після 

підготовки оглядової карти України Інститут працював над стінною політично-

економічною картою України в масштабі 1:1000000, яка вже була готовою в кінці 

1928 р. Вона мала п’ять побічних карт: етнографічну, густоти населення, 

сільськогосподарської продукції, промислу й торгівлі [469, арк. 58]. У другому 

півріччі 1928 р. картографічний відділ закінчив виготовлення першої контурної 

карти українських земель в масштабі 1:5000000 [470, арк. 59]. Упродовж 1929 р. 

Інститут працював над складанням політично-адміністративної карти України 

(1:1000000), було складено першу туристичну карту Україну [471, арк. 59–60]. 

Ще одним напрямом наукових студій Інституту стала розробка географічної 

термінології та географічної номенклатури, що було актуальним для роботи 

картографічного відділу. У тому ж 1931 р. при картографічному відділі було 

утворено спеціальну комісію з вивчення української номенклатури і термінології й 

пророблено близько десяти тисяч географічних назв. Свідченням цієї роботи є 

доповідна записка Інституту до Колегії НКО УСРР про правила правопису 

географічних назв українською мовою [466, арк. 1–2]. На поч. 1932 р. відділ 

випустив у світ стінну оглядову карту УСРР у масштабі 1:1500000, а карта густоти 

населення УСРР була подана до друку в ІІІ томі «Записок». Із середини 1932 р. 

картографічна праця в Інституті майже припинилася. 

Зважаючи на низку чинників у перші роки існування Інституту справа наукових 

видавництв була досить складною. Наприкінці 1927 р. на черговому засіданні вченої 

ради С. Рудницький виступив з пропозицією видавати в Інституті квартальний 

географічний журнал «Вісник землезнання» («Записки УНДІГК»), що мав би 

містити: наукові розвідки й матеріали, огляди поступів географічного знання, 

рецензійний і бібліографічний відділ; окремо готувати серію монографій і 

конспектів, передовсім фундаментальний методологічний підручник для наукових 
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працівників у сфері географії й географічного краєзнавства, словник географічних 

назв, термінологічні матеріали тощо. Для публікації матеріалів у цих видавництвах 

було встановлено співпрацю із закордонними вченими. В умовах вкрай 

недостатнього фінансування Інституту в 1928 р. вдалося видрукувати лише один 

(перший) випуск «Записок» – перший український географічний часопис, який, 

зрозуміло, умістив у собі лише частину поданих до нього матеріалів. Зміст першого 

випуску «Записок УНДІГК» був такий [141]: 1. С. Рудницький «Завдання 

Українського Географічного Інституту та його видавництв»; 2. М. Дольницький 

«Дещо про практичне застосування теорії географічного циклю. Теоретичні 

міркування, на основі дослідів, проведених в терені»; 3. М. Дмитрієв «Межа 

розповсюдження наметнів Дніпровського язика Скандинаво-Руської льодовикової 

поволоки»; 4. М. Дмитрієв «Зміна суходолу та моря на території Слобідської 

України»; 5. К. Дубняк «Стан і завдання української ґеоґрафічної термінології».  

Працівники УНДІГК змушені були розміщувати результати своїх студій в інших 

періодичних виданнях, зокрема в 1928 р. у «Віснику природознавства» було 

видруковано статті С. Рудницького «Досягнення географії України в десятиріччі 

революції», до видавництва «Західна Україна» в Києві він відправив статтю «Про 

західні межі Східної Європи», до «Збірника для допомоги Західній Україні» – 

статтю «Західна Україна» [471, арк. 59–60]. Усі ці матеріали були також видрукувані 

окремими частинами як серія під назвою «Дрібні наукові розвідки і матеріали 

Українського Географічного Інституту», що почали виходити у світ з 1928 р. Другий 

випуск «Записок УНДІГК» чекала ще тяжча доля, що пов’язано з вичерпанням 

фінансів Інституту й нестачею паперу. Він побачив світ у 1930 р. У розділі, 

присвяченому антропогеографії, було уміщено статті Г. Величка «Географічні 

умови розвитку міст на Україні», І. Крип’якевича «Причинки до історичної 

географії Українських земель» та К. Дубняка «Матеріали до методології географії». 

Упродовж другої пол. 1928 та в 1929 р. співробітники та аспіранти Інституту, 

не маючи можливості повноцінно розгорнути випуск «Записок», змушені були 

репрезентувати результати своїх досліджень на сторінках інших видань, зокрема 

таких: «Червоний шлях», «Вісник природознавства», «Культура і побут» та ін. Були 
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видрукувані статті: С. Рудницький «Радянська туристка», «Досягнення Географії 

України в десятиріччі Жовтневої Революції», «Про західну границю Східної 

Європи»; Г. Величко «Природна й господарська районізація Галичини»; К. Дубняк  

«Природні багатства Полтавщини», «Природна районізація Полтавщини»; 

О. Левицький «Гущина населення СРСР»; Я. Якуша «Територія Дніпрових порогів» 

та інші [471,  арк. 59–60]. У 1931 р. співробітники підготували до друку в третьому 

випуску «Записок», вихід якого планувався в 1932 р., такі праці з економічної 

географії УРСР: [479, арк. 4]: Ландо І. «Критика методологічних засад буржуазної 

районної школи в економічній географії», «Проблема марксистської методології в 

економічній географії» та  С. Кобзей «Карта густоти населення УСРР з текстом». 

Отже, найбільш активна видавнича діяльність Інституту припала на 1929 –1931 

рр. З 1932 р. вона різко скоротилася, а з поч. 1933 р. фактично припинилася. Перелік 

виданої літератури та підготовлених до друку рукописів з проблем географії людини 

та економічної географії співробітників УНДІГК представлено в додатку В. 

Відразу після відкриття УНДІГК, передовсім завдячуючи особистим 

знайомствам С. Рудницького, розпочалася співпраця Інституту із закордонними 

установами та вченими, зокрема Західної України, Чехословаччини, Австрії, 

Німеччини, Франції. Ще у Дніпровській експедиції влітку 1927 р. мали брати участь 

також географи з Берліна і Праги. Був налагоджений обмін науковими виданнями. 

Асоціація французьких географів офіційним листом зверталася до Інституту з 

проханням надсилати звіти про географічну працю в УСРР. Німецьке географічне 

товариство в Берліні запросило Інститут взяти участь у святкуванні свого 100-

річного ювілею, на якому був присутній у 1928 р. С. Рудницький. Під час цього 

відрядження С. Рудницькому вдалося укласти безпосередні угоди про співпрацю 

УНДІГК з такими закордонними установами: Німецьке географічне товариство у 

Берліні, Географічний інститут у Берліні, Інститут океанології в Берліні, 

Географічний Інститут в Гіссені й декількома іншими науковими установами 

Німеччини. У Львові було домовлено про співпрацю УНДІГК з НТШ, зокрема щодо 

друку у виданнях Інституту праць таких учених, як І. Раковський (доктор 

антропології), І. Крип’якевич (доктор історичної географії), Ю. Полянський (доктор 
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геоморфології) та ін. [472, арк. 60]. Якісно нового рівня міжнародна співпраця 

УНДІГК досягла упродовж 1929–1930 рр., на які припала й найбільша кількість 

друкованої продукції Інституту.  

Упродовж 1930–1932 рр., крім установ Харкова, де проходила педагогічна 

практика аспірантів, УНДІГК мав тісні зв’язки з кафедрою економічної географії 

Комуністичної академії, Харківською філією НДІ геології, Інститутом економіки 

АН УРСР. Продовжувалася співпраця з Українською радянською енциклопедією. Із 

сер. 1932 р. співпраця УНДІГК із закордонними установами почала згортатися, 

майже припинилося й листування С. Рудницького з географами Європи. Упродовж 

першої пол. 1933 р. будь-які відносини Інституту з європейськими науковими 

установами припинилися повністю. 

Наприкінці 1927 – поч. 1928 р., хоч і повільно, та все ж почали розвиватися 

допоміжні наукові установи УНДІГК. Інститут користувався переважно приватною 

бібліотекою, картотекою й інструментами С. Рудницького, а вже з поч. 1928 р. 

почалася закупівля книжок, було передплачено чотири десятки наукових журналів, 

за кордоном замовлено більше ста фундаментальних наукових творів, прилади для 

географічних дослідів і картографічної праці. У кін. 1928 р. розпочалася повноцінна 

робота бібліотеки з фондом станом на 1 січня 1929 р. – 1074 одиниці друкованої 

продукції. Почала функціонувати й картотека, що мала на цей час 3727 листів карт, 

щоправда, переважно топографічних. Було закуплено перше найнеобхідніше 

обладнання для облаштування власної картографічної майстерні [473, арк. 61].  

З поч. 1929 р. вчена рада Інституту прийняла рішення про підготовку до 

створення Українського географічного музею та відкриття власної фотографічної 

майстерні. З 1930 р. почав працювати рецензійний відділ Інституту на основі 

співпраці з провідними видавництвами України, що видавали географічну 

літературу [481, арк. 8]. Одним з напрямів роботи Інституту у сфері популяризації 

його роботи стала підготовка до організації першого в Україні музею географічного 

профілю. З відповідним листом керівництво Інституту звернулося ще в 1929 р. до 

НКО УСРР надавши доповідну записку та кошторис музею [467, арк. 14–15]. Робота 

над створенням цього музею розпочалася в 1929 р. Музей, однак, так і не 
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запрацював на повну потужність у зв’язку з відсутністю спеціального приміщення 

та ліквідацією самого Інституту. Проект Географічного музею свідчить про 

далекосяжні плани С. Рудницького щодо розбудови географічної науки в Україні. 

Одним із напрямів роботи УНДІГК стала науково-популярна робота. 

Співробітники підготовили серію науково-популярних праць із описової географії, 

що мали на меті дати науково-обґрунтовані описи географічних відкриттів, описи 

поодиноких країн і територій, огляди найважливіших географічних предметів і явищ 

та їхніх взаємин з людством. Список цих видань подано у додатку Г.  

Наукова школа УНДІГК стала жертвою свого часу, оскільки її становлення 

припало на роки політичного терору, який мав яскраво виражену антиукраїнську 

спрямованість, відрізнявся масштабністю і одночасністю репресивних заходів проти 

української інтелігенції. Терор проти інтелігенції не був самоціллю для режиму, а 

став лише елементом комплексного походу сталінізму проти всього українського. 

Внаслідок цього відбулася руйнація інтелектуальних основ української нації, її 

духовного потенціалу [229, с. 286]. Аналіз архівних матеріалів дає підстави зробити 

висновок про те, що з початку роботи УНДІГК радянський режим організував 

тотальний контроль. Уже на перших етапах формування кадрового складу Інституту 

було штучно зорганізовано конфлікт між С. Рудницьким та В. Гериновичем. Тому 

на черговому засіданні Ради Інституту в 1929 р. було ліквідовано відділ 

антропогеографії, а В. Гериновича було звільнено з посади дійсного члена Інституту 

і керівника відділу антропогеографії, останній було перейменовано у відділ 

економічної географії (згодом економічної географії та країнознавства). 

Ліквідований був також і відділ описової географії,  яким керував К. Дубняк [475, 

арк. 1]. Стосовно цього С. Рудницький писав: «… з великим трудом, який оцінять 

може в майбутньому, вдалося мені зібрати гурток людей, з якими я почав творити 

новітню географічну школу на Україні … Я прибув на Україну з метою заложити 

тут географічну школу, куди кращу тих, що я їх заложив спершу у Львові, а опісля в 

Празі. І там результати моєї праці показувалися по кількох роках. Та не мав я там 

перешкод цього роду, як є ці» [476, арк. 5]. С. Рудницький у березні 1929 р. вперше 

написав про сумніви щодо приїзду до Радянської України: «…я змушений буду 
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вийти з Інституту й негайно прохати вислати мене назад за кордон …».  

На поч. 1932 р. УНДІГК вже увійшов у стан кризи, нові науково-дослідні 

розробки не започатковувалися, а розпочаті раніше трималися на ентузіазмі їхніх 

виконавців, скоротилася видавнича діяльність, а С. Рудницького фактично усунули 

від керівництва, яке перейшло до рук партбюро Інституту, очолюване І. Ландо.   

Матеріали з перевірки роботи УНДІГК комісією УПРНАУКИ стали офіційною 

підставою для органів НКВС розпочати репресії [495, арк. 12]. Недоліками в роботі 

УНДІГК та С. Рудницького як його очільника називалися схильність до 

контрреволюційних ідей, відрив теорії від практики, відставання науково-дослідної 

роботи від завдань партії, «нейтралізм» у боротьбі із західними теоріями. Ключовим 

моментом «обстеження» стала теза про термінову «необхідність якнайшвидшого 

усунення старих, дореволюційних робітників зі складу Інституту». Їх фізична 

ліквідація чи просто абсолютна деморалізація спричинила в українській географії 

«велику руїну». С. Рудницький спрямував усі зусилля, аби врятувати Інститут і його 

співробітників, він підготував численні звернення у найвищі державні органи УСРР 

та керівництву ВУАН [484, арк. 47–50].  

Результати перевірки були викладені у вигляді пропозицій комісії щодо 

покращення роботи УНДІГК [483, арк. 41–46]. З 1932 р. І. Ландо представляв 

Інститут на засіданнях колегій НКО, а в документах кін. 1932 – поч. 1933 р. він 

значився директором. Чистка УНДІГК з відповідними «оргвисновками» відбулася 

протягом першої пол. 1933 р. Значення УНДІГК в науковому житті підкреслюється 

тим фактом, що стан справ в УНДІГК заслуховувався в ЦК КП(б)У та була прийнята 

резолюція «Про роботу Українського науково-дослідного інституту географії» – 

репресованими були більшість провідних діячів та аспірантів. У резолюції 

наголошувалося: «Український інститут географії та картографії являв собою 

легальний штаб для контрреволюційної діяльності буржуазно-націоналістичних 

елементів, які обґрунтовували та роздмухували політичні помилки старого 

керівництва НКО». І справді, більшість з них були вихідцями із Західної України, а 

тому будь-який натяк на закордонний зв’язок означав для них «шпигунський 

компромат»; вони працювали і штатними, і позаштатними співробітниками 
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Інституту, щоб мати хоч найменшу можливість вижити в роки голоду, а про 

контрреволюційну діяльність, особливо в період чистки скрипниківського НКО, 

мабуть боялися й думати [377, с. 250–314]. Отже, Інститут підлягав структурним 

змінам – у 1934 р. його було переведено до складу Харківського, а згодом 

Київського університету, і в 1937 р., знекровлений попередніми роками терору, 

УНДІГК припинив існування, і лише в 1991 р. на базі ВГ АН УРСР було відновлено 

діяльність Інституту географії як окремої установи в складі Академії наук України. 

Перелік прізвищ, наукових звань і посад репресованих у 1930-х рр. географів 

України свідчить про катастрофічні наслідки терору проти української інтелігенції, 

суть якої та її масштабність полягала не лише в чисельності жертв, а головно в 

руйнації українського інтелектуального потенціалу. Суспільно-географічна наука 

втратила дослідників і викладачів з дореволюційним досвідом роботи, відбувся 

інтелектуальний колапс, коли безслідно зникло покоління, фактично не залишивши 

учнів та послідовників. Серед співробітників УНДІГК, яких на певний час оминула 

репресивна машина, були ті, кому вдалося виїхати ще в 1933 р. до Росії 

(В. Геринович, К. Дубняк, М. Іваничук), члени партбюро й аспіранти, які прийшли 

до Інституту в 1931–1932 рр. Сліди одних із них зникають безслідно, а іншим все ж 

вдалося реалізувати свій потенціал на ниві вже радянської географічної науки. Так, 

аспірант УНДІГК О. Діброва став у майбутньому завідувачем кафедри економічної 

географії в Київському університеті, створив власну школу економіко-географів у 

Києві. Інший аспірант УНДІГК – Г. Ваньков – переніс свій досвід, отриманий у 

стінах УНДІГК, до Чернівецького університету, де був деканом географічного 

факультету та завідував кафедрою економічної географії. Колишні аспіранти 

УНДІГК М. Демченко, М. Колосовська, П. Сольонов, О. Чегорян стали першими 

доцентами кафедри економічної географії Харківського університету. 
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4.3. Наукова школа академіка Максима Паламарчука 

 

Найбільшою за чисельністю та найпотужнішою за своїм кадровим потенціалом 

науковою школою як дослідницьким колективом, створеною у суспільній географії 

в Україні, стала школа М. Паламарчука, під керівництвом якого було підготовлено 

15 докторів та 32 кандидати наук в галузі економічної географії (Табл. 4.3.1).  

 

Таблиця 4.3.1 

Чисельний склад наукової школи академіка М. Паламарчука  

за напрямами наукових досліджень 
№ Напрям наукових досліджень Учні 

Д
о

к
то

р
и

 

н
ау

к
 

К
ан

д
и

д
ат

и
 

 н
ау

к
 

1. Теорія та методика дослідження господарського комплексоутворення  4 5 
2. Географія природокористування та природно-ресурсного потенціалу 3 4 

3. Географія розселення населення та трудових ресурсів 2 2 

4. Географія промисловості та промислове комплексоутворення  1 9 

5. Географія сільського господарства та агропромислове комплексоутворення 5 12 

 

М. Паламарчук був автором теорії системного вивчення суспільно-

географічних об’єктів, теоретико-методологічних основ вивчення ТВК, 

розробником теорії господарського комплексоутворення. Фундаментальним 

вкладом М. Паламарчука в суспільну географію є розробка теорії територіальної 

організації виробництва, виробничо-територіального комплексоутворення і 

суспільно-територіальних систем. Наукові основи комплексного розвитку й 

розміщення виробництва були ним обґрунтовані ще в 1950-х рр., а виявлення 

закономірностей, принципів розвитку та територіальної організації промислових та 

агропромислових комплексів стало основним напрямом діяльності вченого та його 

наукової школи. Важливе місце в ній також посідали дослідження проблем 

природокористування, територіальної структури ПРП та розселення населення та  

трудоресурсного потенціалу. Отже, М. Паламарчуком була розроблена теорія 

територіального комплексоутворення, а подальше дослідження різних її аспектів 

здійснювалося у межах наукової школи вченого (Табл. 4.3.2). 
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Таблиця 4.3.2 

Персональний склад наукової школи М. Паламарчука за напрямами досліджень 
 Теорія та 

методика 

дослідження  

господарського 

комплексоутво-

рення  

Географія 

природокористу

вання та ПРП 

Географія 

розселення 

населення та 

трудових 

ресурсів 

Географія 

промисловості та 

промислове 

комплексоутво-

рення 

Географія 

сільського 

господарства та 

агропромислове 

комплексоутво-

рення 

Доктори 

наук 
Я. Жупанський 

С. Іщук  

Д. Стеченко 

Л. Руденко 

 

І. Горленко 

Р. Іванух 

Я. Олійник 

С. Писаренко 

М. Фащевський 

П. Масляк Г. Балабанов 

В. Нагірна  

М. Пістун 

В. Семенов  

Р. Язиніна 
Кандидати 

наук 
В. Белозьорова 

О. Заставецька 

Л. Ковтун 

Ю. Палеха 

Н. Процко 

Д. Стеченко 

К. Тащук 

І. Горленко 

С. Лісовський 

А. Ткачов 

Т. Яснюк 

 

О. Кузьминська 

М. Фащевський 

 

В. Захарченко 

С. Іщук 

Р. Литвиненко 

П. Масляк 

Л. Немченко 

К. Пироженко 

В. Полюхович 

І. Смирнов 

Р. Язиніна 

Г. Балабанов 

Є. Битаєва 

М. Бредихін  

В. Жабицька 

О. Крайовий 

Н. Курилюк 

С. Малюк 

Я. Олійник 

І. Пушкар 

В. Семенов 

В. Щабельська 

 

У статті «Ідеї комплексоутворення та їх роль у сучасних умовах розвитку 

регіонів України» [223] М. Фащевський зазначає, що М. Паламарчук здійснив 

внесок у розробку теоретичних засад пізнання природи й суспільства, розробку 

знань про їх взаємодію з метою обґрунтування шляхів раціональної територіальної 

організації суспільства загалом та його окремих елементів – розселення населення, 

виробництва, умов життя людей. В основу теорії формування ТВК ним була 

покладена закономірність комплексності у взаємодії суспільства та природи, з 

огляду на яку М. Паламарчук обґрунтував основні принципи територіальної 

організації виробництва й функціонування його територіальної структури. 

Теоретико-методологічним засадам суспільно-географічних досліджень у 

працях М. Паламарчука присвячена стаття Л. Руденка та В. Нагірної [254]. 

Аналізуючи спектр наукових досліджень М. Паламарчука, автори відзначають його 

різноманітність: методологічні основи науки (об’єктно-предметна сфера); 

закономірності взаємодії суспільства і природи; ПРП; ТВК і системи; галузева, 

функціональна та територіальна структура господарства України; соціально-
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економічне районування; регіональні проблеми соціально-економічного розвитку.  

Теорія господарського комплексоутворення стала основою для формування 

наукової школи М. Паламарчука – школи географічних основ удосконалення 

територіальної організації суспільства та комплексоутворення в матеріальному 

виробництві, відомої далеко за межами України. Дослідницька програма 

М. Паламарчука найбільш повно розкрилася у тематиці дисертацій представників 

його наукової школи, які поглиблювали цю теорію, розробляючи нові підходи до 

пізнання процесів комплексоутворення в різних галузях і сферах господарського 

життя. Утворення наукової школи М. Паламарчука представлено в табл. 4.3.3. 

Таблиця 4.3.3. 

Хронологія утворення наукової школи М. Паламарчука «Географічні основи 

удосконалення територіальної організації суспільства та комплексоутворення в 

матеріальному виробництві» в НАН України 

 
Доктори наук 

№ Учні акад.  

М. Паламарчука 

Науковий 

ступінь 

Тема дисертації Рік  

захисту 

Підготовлені 

доктори наук 

1. М. Пістун д.геогр.н. «Аграрно-територіальні комплекси 

(теорія і досвід економіко-

географічного дослідження» 

1975 р. О. Паламарчук 

П. Луцишин 

І. Дудник 

Н. Коцан 

2. Я. Жупанський д.геогр.н. «Дослідження виробничо-

територіальних комплексів 

картографічним методом 

(проблеми, методика, 

застосування)» 

1980 р. В. Круль 

П. Сухий 

3. І. Горленко д.геогр.н. «Мінеральні ресурси і 

комплексоутворення в 

промисловості» 

1982 р. Г. Підгрушний 

4. Л. Руденко д.геогр.н., 

академік 

«Наукові основи створення карт 

для цілей територіального 

планування» 

1983 р. С. Лісовський 

І. Яковенко  

І. Гукалова 

Ю. Палеха 

В. Захарченко 

Є. Маруняк 

5. Р. Язиніна д.геогр.н. «Спеціалізований регіональний 

агропромисловий комплекс і його 

територіальна організація» 

1985 р.  

6. Р. Іванух д.геогр.н. «Регіональні проблеми 

підвищення ефективності 

використання і охорони природи 

сільськогосподарських ресурсів» 

1990 р.    

7. С. Писаренко д.геогр.н. «Трудові ресурси і територіальна 

структура суспільно-

територіального комплексу 

(економіко-географічні аспекти 

дослідження)» 

1990 р.  
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8. Д. Стеченко д.е.н. «Методологічні основи 

територіального планування 

обласних господарських 

комплексів (на прикладі УРСР)» 

1991 р.  

9. Г. Балабанов д.геогр.н. «Агропромислові комплекси: 

територіальний системно-

структурний аналіз (на матеріалах 

України)» 

1992 р.  

10. П. Масляк д.геогр.н. «Машинобудування в 

господарських комплексах: теорія 

і практика територіальної 

взаємодії» 

1993 р.  

11. М. Фащевский д.геогр.н. «Територіальна організація 

життєдіяльності населення 

(методологія та науково-методичні 

основи суспільно-географічного 

дослідження)» 

1993 р.  

12. В. Нагірна д.геогр.н. «Тваринницько-промисловий 

комплекс України (територіальна 

організація і 

природокористування)» 

1995 р.  

13. В. Семенов д.е.н. «Економічні основи реформування 

регіонального АПК в умовах 

переходу до ринкових відносин» 

1996 р.    

14. С. Іщук д.геогр.н. «Територіально-виробничі 

комплекси  і економічне 

районування (методологія, 

теорія)» 

1996 р. О. Любіцева 

І. Смирнов 

В. Джаман 

О. Гладкий 

15. Я. Олійник д.е.н. «Еколого-економічні проблеми 

територіальної організації 

виробництва і 

природокористування» 

1997 р. Л. Нємець 
М. Дністрянський 

К. Нємець 

К. Мезенцев 

І. Швець 
М. Барановський 

А. Калько 

О. Афанасьєв 

С. Запотоцький 

В. Дармограй 

Кандидати наук 

№ Учні акад.  

М. Паламарчука 

Науковий 

ступінь 

Тема дисертації Рік  

захисту 

Наступний 

науковий 

ступінь / 

наукова школа 

1. Р. Язиніна  к.е.н. «Плодоовочева консервна 

промисловість Подільського 

економічного району і її 

територіальна організація» 

1966 р. д.геогр.н. / 

М. Паламарчука 

2. С. Іщук  к.е.н. «Територіальна спеціалізація і 

виробничі зв’язки промисловості 

(на прикладі Львівської області)» 

1968 р. д.геогр.н. / 

М. Паламарчука 

3. І. Горленко к.геогр.н. «Вплив мінеральних ресурсів на 

формування промислового 

комплексу економічного району 

(на прикладі Південно-Західного 

економічного району СРСР)» 

1969 р. д.геогр.н. / 

М. Паламарчука 

4. В. Жабицька к.геогр.н. «Аграрно-промислові комплекси і 1970 р. д.геогр.н. / 
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(Нагірна) закономірності їх формування (на 

прикладі Тернопільської області)» 

М. Паламарчука 

5. Н. Курилюк  к.геогр.н. «Географія виробництва технічних 

культур в областях Поділля і 

Північної Буковини» 

1970 р.  

6. Р. Литвиненко  к.геогр.н. «Промислові територіальні 

комплекси Харківської області і 

шляхи їх удосконалення» 

1970 р.  

7. Н. Процко к.геогр.н. «Питання функціональної 

структури промислового 

комплексу економічного району 

(на прикладі Донецько-

Придніпровського району)» 

1970 р.  

8. К. Тащук  к.геогр.н «Територіальна структура 

промислового комплексу 

економічного району (на прикладі 

Південно-Західного економічного 

району СРСР)» 

1971 р.  

9. В. Белозьорова к.геогр.н. «Рівні економічного розвитку 

районів УРСР і тенденції їх 

зближення» 

1972 р.  

10. М. Фащевський к.геогр.н. «Вплив населення і трудових 

ресурсів на формування структури 

районного промислового 

комплексу (на прикладі південно-

Західного економічного району 

СРСР)» 

1972 р. д.геогр.н. / 

М. Паламарчука 

11. Д. Стеченко к.е.н. «Галузевий спеціалізований район 

як форма територіальної 

організації виробництва» 

1973 р. д.е.н. / 

М. Паламарчука 

12. Т. Яснюк к.геогр.н. «Мінерально-сировинні ресурси і 

формування районних циклів 

виробництва (на прикладі 

Донецько-Дніпровського 

економічного району СРСР)» 

1974 р.    

13. Є. Бітаєва к.геогр.н. «Обласний аграрно-промисловий 

комплекс і його територіальна 

організація (на прикладі 

Кіровоградської області УРСР)» 

1975 р.  

14. Г. Балабанов к.геогр.н. «Регіональний аграрно-

промисловий комплекс як 

виробничо-територіальна система 

(на прикладі Кримської області)» 

1978 р. д.геогр.н. / 

М. Паламарчука 

15. І. Пушкар к.геогр.н. «Територіальна структура 

регіонального агропромислового 

комплексу (на прикладі Івано-

Франківської області)»  

1979 р.  

16. С. Малюк к.геогр.н. Територіальна організація 

обласного агропромислового 

комплексу (на прикладі 

Полтавської області УРСР)» 

1980 р.  

17. Л. Немченко к.геогр.н. «Об’єктивні основи формування і 

структура обласного промислового 

комплексу (на прикладі 

Гомельської області БРСР)» 

1980 р.  

18. В. Семенов к.геогр.н. «Регіональний спеціалізований 1981 р. д.е.н. / 
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агропромисловий комплекс і 

шляхи удосконалення його 

територіальної організації» 

М. Паламарчука 

19. І. Смирнов к.геогр.н. «Територіальна організація 

виробничих зв’язків між 

промисловістю і торгівлею та 

шляхи її удосконалення (на 

прикладі виробництва і 

споживання тканин в УРСР)» 

1981 р. д.геогр.н. / 

С. Іщука 

20. П. Масляк к.геогр.н. «Машинобудівні територіальні 

системи в агропромислових 

комплексах УРСР» 

1982 р. д.геогр.н. / 

М. Паламарчука 

21. Я. Олійник к.геогр.н. «Тваринницько-промисловий 

комплекс у зоні впливу великого 

міста і удосконалення його 

територіальної організації» 

1982 р. д.е.н. / 

М. Паламарчука 

22. В. Полюхович к.геогр.н. «Регіональний продовольчий 

комплекс і удосконалення його 

територіальної організації» 

1982 р  

23. А. Ткачов к.геогр.н «Регіональне використання 

земельних ресурсів і управління 

територіальним розвитком міста» 

1983 р.  

24. О. Заставецька к.геогр.н. «Економіко-географічні основи 

комплексного економічного 

розвитку території (на прикладі 

Тернопільської області УРСР)» 

1985 р. д.геогр.н. / 

О. Шаблія 

25. О. Крайовий к.геогр.н. «Транспортна система в 

регіональному агропромисловому 

комплексі (економіко-географічне 

дослідження на прикладі 

Черкаської області)» 

1985 р.  

26. О. Кузьминська к.геогр.н. «Територіальна організація 

промисловості і розселення в зоні 

міської агломерації (на прикладі 

Київської  агломерації)» 

1985 р.  

27. К. Пироженко к.геогр.н. «Структура і територіальна 

організація лісовиробничого 

комплексу (на прикладі Київського 

Придніпров’я)» 

1985 р.  

28. Л.  Ковтун к.геогр.н. «Спеціалізовані агропромислові 

територіальні комплекси: 

картографічні методи 

дослідження» 

1986 р.  

29. В. Захарченко к.геогр.н. «Територіально-галузева 

структура регіонального 

промислового комплексу (на 

прикладі Житомирської області)» 

1986 р. д.е.н. / 

Л. Руденка 

30. В. Щабельська к.геогр.н. «Виробничо-територіальні 

системи в обласному 

тваринницько-промисловому 

комплексі (на прикладі Київської 

області)» 

1988  р.  

31. М. Бредихін к.геогр.н. «Агропромисловий комплекс 

Чуйської долини Киргизької РСР: 

удосконалення структури і 

територіальної організації» 

1990 р.  
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32. С. Лісовський к.геогр.н. «Природокористування в 

обласному промисловому 

комплексі (на прикладі 

Житомирської області)» 

1990 р. д.геогр.н. / 

Л. Руденка 

33. Ю. Палеха к.геогр.н. «Принципи територіальної 

організації соціальної 

інфраструктури в суспільно-

територіальному комплексі (на 

прикладі Луганської області)» 

1990 р. д.геогр.н. / 

Л. Руденка 

 

Розглядаючи персональний склад наукової школи М. Паламарчука, в першу 

чергу варто звернути увагу на підготовлених ним докторів наук (М. Пістун, 

Я. Жупанський, І. Горленко, Л. Руденко, Р. Язиніна, Р. Іванух, С. Писаренко, 

Д. Стеченко, Г. Балабанов, П. Масляк, М. Фащевський, В. Нагірна, В. Семенов, 

С. Іщук, Я. Олійник), сформовані ними власні наукові школи-колективи. 

Підготовлені М. Паламарчуком кандидати наук (І. Смирнов, О. Заставецька, 

В. Захарченко, С. Лісовський, Ю. Палеха), які у майбутньому стали докторами наук,  

розглянуті нами у складі наукових шкіл їх керівників.  

Першим доктором наук, підготовленим у межах наукової школи 

М. Паламарчука, був М. Пістун. Докторську дисертацію «Аграрно-територіальні 

комплекси (теорія і досвід економіко-географічного дослідження)» він захистив у 

1975 р. [333]. Робота була присвячена обґрунтуванню концепції аграрно-

територіальних комплексів. М. Пістун показав об’єктивне існування аграрно-

територіальних комплексів як основної форми прояву ТПП й предмету дослідження 

географії сільського господарства; розробив основи виявлення факторів формування 

аграрно-територіальних комплексів; висвітлив аспекти функціональної та 

територіальної структури цих комплексів; проаналізував взаємозв’язки виробничо-

територіальних типів господарств з особливостями сировинних зон АПК у межах 

аграрно-територіальних комплексів; дослідив особливості Поліського, 

Лісостепового й Київського приміського аграрно-територіальних  комплексів у 

межах Житомирської, Київської, Черкаської і Чернігівської областей. М. Пістун 

створив у Київському університеті потужну наукову школу. Під його керівництвом 

було захищено 4 докторські та 10 кандидатських дисертацій. Наукову школу 

М. Пістуна представляють: О. Паламарчук, П. Луцишин, І. Дудник та Н. Коцан. 
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О. Паламарчук у 1989 р. захистив докторську дисертацію «Суспільно-

територіальні системи (логіко-математична розробка географічної теорії і методика 

структурного аналізу)» [307]. Уперше обґрунтував дослідження конкретних 

суспільно-територіальних утворень за допомогою математичних методів, розробив 

теорію суспільно-територіальних систем та методику структурного аналізу. У 

роботах О. Паламарчука було з’ясовано складники методологічних основ суспільно-

територіального комплексоутворення, виокремлено елементи суспільно-

територіального комплексу та його компоненти, встановлено типи зв’язків у 

суспільно-територіальних комплексах, представлено методику структурного аналізу 

суспільно-територіальних систем на основі компонентно-територіальних балансів.  

П. Луцишин (1949–2004 рр.) – завідувач кафедри економічної географії (1990–

1995 рр.), країнознавства і міжнародних відносин (1995– 2004 рр.), декан факультету 

міжнародних відносин (1998–2004 рр.) Волинського державного університету імені 

Лесі Українки. У дисертації «Територіальна організація обласного суспільно-

географічного комплексу (на прикладі Волинської області)», 1997 р. [219] створив 

цілісну картину процесу компоексоутворення у Волинській області. Уперше 

обласний суспільно-географічний комплекс було досліджено з урахуванням 

міжнародного поділу й інтеграції праці, його безпосередньої участі в європейському 

транскордонному співробітництві. П. Луцишину вдалося розвинути концепцію 

впливу географічних факторів на формування й розвиток територіальної організації 

суспільства, виявити елементи функціонально-компонентної структури виробничих 

та соціальних комплексів. У роботі було з’ясовано суть, форми та основні напрями 

транскордонного співробітництва на обласному рівні. П. Луцишин був керівником 

дисертацій 6 кандидатів наук: Н. Коцан «Територіальна організація 

лісопромислового комплексу Волинської області», 1994 р.; І. Бобрович 

«Територіальна організація будівельно-індустріального комплексу Волинської 

області», 1996 р.; С. Федонюк «Територіальна організація зовнішньоекономічної 

діяльності адміністративної області (на прикладі Волинської області)», 1997 р.; 

В. Патійчук «Територіальна організація релігійної сфери адміністративної області 

(на прикладі Волинської області)», 1998 р.; Н. Романюк «Територіальна організація 
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сукупного ресурсного потенціалу адміністративної області (на прикладі Волинської 

області)», 2000 р.; А. Бояр «Територіальна організація еколого-економічного 

комплексу Волинської області», 2003 р. Науково-дослідна програма школи 

П. Луцишина передбачала комплексне вивчення території Волинської області, її 

представники висвітлили різносторонні аспекти функціонування суспільно-

географічного комплексу Волинської області. Передчасна смерть П. Луцишина 

завадила подальшому формуванню його наукової школи.  

І. Дудник працює на кафедрі країнознавства і туризму Національного 

авіаційного університету. У дисертації «Прогнозування низових суспільно-

географічних систем: теоретико-методологічний підхід» (1998 р.) [126] він уперше 

обґрунтував основи прогнозного дослідження низової суспільно-географічної 

системи; розкрив суть, структуру, фактори формування та особливості 

прогнозування територіальної організації і комплексно-пропорційного розвитку 

суспільно-географічних систем низового рівня. Він розробив основи їх 

комплексного прогнозу, здійснив типізацію низових адміністративних районів 

України, обґрунтував прогнозні параметри їхніх типів. Під керівництвом І. Дудника 

підготовлено 4 кандидатські дисертації, із яких 3 присвячено вивченню Полтавської 

області: М. Логвин «Працересурсний потенціал Полтавської області і його 

територіальна організація», 2002 р.; С. Лавриненко «Територіальна організація 

агропродовольчого ринку Полтавської області», 2007 р.; І. Литовченко «Суспільно-

екологічне районування Полтавської області», 2008 р.; О. Борисюк «Регіональні 

авіатранспортні системи (суспільно-географічне дослідження)», 2013 р. 

Н. Коцан – завідувач кафедри країнознавства і міжнародних відносин 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Докторське 

дослідження на тему «Територіальна організація митної діяльності України» 

захистила у 2006 р. [201]. Воно було присвячене обґрунтуванню нового напряму – 

географії митної діяльності та функціонуванню митно-територіального комплексу. 

У дослідженнях Н. Коцан здійснено комплексну оцінку чинників, що зумовили риси 

розміщення митних об’єктів; проаналізовано структуру митної діяльності в розрізі 

часткових структур (компонентної, територіальної та організаційно-управлінської); 
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виявлено основні елементи територіальної структури та ієрархію органів 

управлінської структури господарсько-митної діяльності України; розроблено 

заходи щодо поліпшення регіонального аспекту функціонування митної діяльності 

України. Н. Коцан досить інтенсивно реалізовує свою науково-дослідницьку 

програму, під її керівництвом уже захистилися 6 здобувачів: А. Вавринюк 

«Сучасний суспільно-географічний аналіз діяльності польської частини Єврорегіону 

Буг», 2007 р.; О. Алісова «Суспільно-географічна оцінка конкурентоспроможності 

українсько-польського та польсько-німецького транскордонних регіонів», 2014 р.; 

Г. Копачинська «Політико-географічні особливості формування і функціонування 

морських кордонів України», 2014 р.; Р. Мазурець «Територіально-рекреаційний 

комплекс Волинської області», 2014 р.; І. Поручинська «Демогеографічна ситуація 

Північно-Західного економічного району», 2015 р.; Ю. Пасевич «Суспільно-

географічні особливості функціонування ринку праці Волинської області», 2015 р.  

Кандидатами географічних наук під керівництвом М. Пістуна стали: Л. Жовнір 

«Агропромислові комплекси. Закономірності формування і територіальної 

організації (на матеріалах Хмельницької області)», 1978 р.; О. Паламарчук 

«Структура виробничо-територіальних систем (логіко-математична розробка 

економіко-географічної теорії)», 1978 р.; В. Пересєкін «Особливості формування 

інтегральних районів великого міста (на прикладі Києва)», 1984 р.; Л. Гаврилюк 

«Птахівничо-територіальний комплекс Київської області УРСР», 1985 р.; 

О. Ігнатенко «Територіально-рекреаційний комплекс Чернівецької області УРСР», 

1985 р.; О. Мазуркевич «Територіальна організація регіональної рекреаційної 

системи», 1989 р.; В. Гуцал «Функціонально-територіальна структура Київського 

приміського агротериторіального комплексу», 1990 р.; Діаб Алі Мухамед 

«Функціонально-територіальна структура агропромислового комплексу Київської 

області», 1991 р.; Н. Провотар «Територіальна організація і комплексно-

пропорційний розвиток агропромислового комбінату», 1993 р.; Т. Буличева 

«Особливості формування і розвитку Київської регіональної системи розселення», 

1998 р.; Н. Матвієнко «Методологія індикативного планування регіонального 

розвитку сільського адміністративного району», 2003 р. 
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З-поміж підготовлених М. Пістуном кандидатів наук Н. Мезенцева (Провотар) 

та В. Пересєкін працюють також над підготовкою наукових кадрів географів, 

започаткувавши реалізацію своїх науково-дослідних програм. Н. Мезенцева 

підготувала 5 кандидатів наук переважно у галузі соціальної географії: О. Штельмах 

«Суспільно-географічні аспекти соціальної безпеки регіонів України», 2006 р.; 

І. Мороз «Регіональні аспекти інвестиційної діяльності в сільському господарстві і 

харчовій промисловості України», 2010 р.; О. Кривець «Суспільно-географічне 

дослідження гендерних співвідношень у регіонах України», 2012 р.; І. Мостова 

«Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив на розселення і міграції 

населення», 2013 р.; С. Батиченко «Суспільно-географічні аспекти захворюваності 

населення регіонів України», 2014 р. Доц. В. Пересєкін був керівником О. Безпалої 

«Особливості розвитку ринку праці Столичного суспільно-географічного району» та 

Ю. Сологуба «Міське розселення Столичного району: суспільно-географічне 

дослідження», 2009 р. 

У 1980 р. Я. Жупанський (1934–2009 рр.), під керівництвом М. Паламарчука 

захистив докторську дисертацію «Дослідження виробничо-територіальних 

комплексів картографічним методом (проблеми, методика, застосування)» [131], у 

якій обґрунтував ТВК як об’єктивну форму територіальної організації виробництва; 

розробив основи картографічного моделювання в пізнанні й конструюванні ТВК; 

уперше здійснив картографічне моделювання ТВК та сформулював концепцію 

картографічної моделі ТВК як засобу дослідження територіальної організації 

господарства. Я Жупанський створив власну наукову школу, підготувавши вчених зі 

спеціальностей «економічна та соціальна географія» та «географічна картографія». 

Із суспільної географії захистили докторські дисертації: В. Круль «Ретроспективно-

географічний аналіз поселень Західної України», 2006 р. та П. Сухий «Формування 

та розвиток агропродовольчого комплексу західноукраїнського регіону (суспільно-

географічний аналіз)», 2009 р.  

В. Круль – завідувач кафедри фізичної географії і раціонального 

природокористування Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. У своїй дисертації розглянув засади ретроспективної географії; 
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визначив концепцію районування етнічних земель; провів детальний огляд 

природно-історичної динаміки території та ретроспективно-генетичний аналіз 

населення; виявив особливості зміни адміністративно-територіального устрою 

Західної України. У працях В. Круля здійснено ретроспективний огляд розвитку 

поселень та формування рис поселенського освоєння регіону; установлено 

територіально-часові особливості процесів утворення поселень у межах Західної 

України; визначено етапи виникнення й існування поселень регіону та його часово-

просторову поселенську наповнюваність; досліджено їхній ретроспективний 

поселенський потенціал [209]. 

П. Сухий – завідувач кафедри геодезії, картографії та управління територіями 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Захистив 

дисертацію, присвячену розробці та поглибленню засад суспільно-географічного 

дослідження агропродовольчого комплексу регіону [419]. У роботі П. Сухого 

ідентифіковано сучасні інтеграційні процеси агропродовольчого комплексу; 

розроблено моделі прогнозування оптимальної структури в агропродовольчому 

комплексі; виявлено особливості розвитку різноукладності в сільській місцевості та 

розроблено підходи до класифікації приватних аграрних селянських господарств; 

визначено роль традиційних і ринкових чинників у формуванні територіальної 

організації агропродовольчого комплексу України й Західноукраїнського регіону; 

розкрито особливості територіальної організації харчової промисловості в сучасній 

моделі агропродовольчого комплексу Західноукраїнського регіону; досліджено 

регіональні особливості сучасної структури агровиробництва; з’ясовано інтегральну 

спеціалізацію сільськогосподарського виробництва. 

Кандидатські дисертації під керівництвом Я. Жупанського захистили: 

В. Джаман «Маятникові трудові поїздки і використання робочої сили в регіоні 

(економіко-географічний аналіз на прикладі Чернівецької області)», 1987 р.; М. Жук 

«Економіко-географічні проблеми розвитку будівельного комплексу (на прикладі 

Чернівецької області)», 1995 р.; В. Лажнік «Методика кількісної оцінки економіко-

географічного положення географічних об’єктів на макрорівні», 1995 р.; В. Круль 

«Краєзнавче дослідження географічних процесів заселення Галичини», 1996 р.; 
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М. Потокій «Картографічне дослідження екологічної ситуації в міжгалузевій 

виробничо-територіальній системі (на прикладі бурякоцукрового комплексу 

Тернопільської області)», 1996 р.; П. Сухий «Спеціалізація сільськогосподарського 

виробництва в умовах переходу до ринку (географічні основи формування на 

прикладі Чернівецької області)», 1999  р.; М. Заячук «Географо-екологічні аспекти 

функціонування сільськогосподарського виробництва обласного регіону», 2000 р.; 

О. Романець «Міграції та їх вплив на динаміку населення і трудових ресурсів 

обласного регіону», 2000 р.; С. Греков «Географічні особливості 

сільськогосподарського виробництва в особистих селянських господарствах 

Чернівецької області», 2007 р.; О. Заячук «Територіальна організація освітньо-

виховного комплексу Чернівецької області», 2011 р.; Я. Атаманюк «Рекреаційна 

система Івано-Франківської області (краєзнавчо-картографічний аналіз)», 2012 р. 

Учні Я. Жупанського започаткували підготовку кандидатів наук. Так, під 

керівництвом В. Круля дисертації захистили: С. Брик «Давні німецькі поселення на 

території Західної України: ретроспективно-географічний аналіз», 2012 р.; Р. Гищук 

«Ретроспективна екістично-етнічна оцінка заселення території Івано-Франківської 

області», 2012 р.; С. Добровольська «Ретроспективно-географічні особливості 

заселення і поселенської організації території каньйону долини Дністра», 2013 р. 

П. Сухий підготував кандидатів наук: І. Вах «Територіальні особливості розвитку й 

поширення народних художніх промислів Галицької Гуцульщини», 2010 р.; 

К. Дарчук «Земельні ресурси Івано-Франківської області: територіальна 

диференціація, аналіз та напрямки використання», 2013 р. Учень Я. Жупанського 

професор кафедри країнознавства і міжнародних відносин Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки В. Лажнік підготував двох 

кандидатів наук: С. Пугач «Міграції населення Волинської області (суспільно-

географічне дослідження)», 2011 р. та І. Савченко «Територіально-політична 

система Волинської області (суспільно-географічний аналіз)», 2013 р.  

І. Горленко у 1969 р. захистила кандидатську дисертацію «Вплив мінеральних 

ресурсів на формування промислового комплексу економічного району (на прикладі 

Південно-Західного економічного району СРСР)» [61], у якій було визначено місце 
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природних умов і ресурсів як факторів формування промислового комплексу 

економічного району; встановлено напрями впливу мінерального чинника на 

процеси районного комплексоутворення й визначено основний зміст економіко-

географічного дослідження мінерально-сировинних ресурсів; проаналізовано роль 

мінерально-сировинних ресурсів у формуванні територіальної та функціональної 

структури районного промислового комплексу; визначено основні напрями 

вдосконалення структури промисловості Південно-Західного економічного району у 

зв’язку з раціональним використанням його мінерально-сировинних ресурсів. У 

1982 р. І. Горленко захистила докторську дисертацію «Мінеральні ресурси і 

комплексоутворення в промисловості» [62]. У роботі було розроблено основи 

дослідження мінеральних ресурсів з метою удосконалення територіальної 

організації виробництва і раціонального природокористування; з’ясовано механізм 

взаємодії використання мінеральних ресурсів і формування промислових 

комплексів; запропоновано систему важливих категорій і методичних принципів для 

визначення впливу мінеральних ресурсів на галузеву, функціональну і 

територіальну структуру промислових комплексів. І. Горленко започаткувала новий 

напрям в економічній географії – використання мінеральних ресурсів для 

раціоналізації природокористування, управління господарським комплексоутворенням. 

До наукової школи І. Горленко входить один доктор наук – Г. Підгрушний. У 

його дисертації «Промисловість і регіональний розвиток України (теорія та 

практика суспільно-географічного дослідження)», 2007 р. [336], розроблено засади 

та методику дослідження промисловості як чинника регіонального розвитку; 

схарактеризовано основні напрями та механізми впливу промисловості на окремі 

аспекти регіонального розвитку; запропоновано підходи та методичну систему 

дослідження промислового виробництва, його ролі в розвитку регіонів; досліджено 

значення промисловості як чинника соціально-економічного розвитку країн світу. 

Він також визначив особливості процесів територіальної організації промисловості в 

регіонах; проаналізував вплив суб’єктів промислового виробництва та процесів 

територіальної організації промисловості на розвиток регіонів України; з’ясував 

роль промислового виробництва у соціально-економічному розвитку областей й 
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запропонував основні напрями розвитку промислового виробництва в контексті 

підвищення ефективності його впливу на розвиток регіонів України. 

І. Горленко підготувала кандидатів наук: І. Якушик «Природокористування в 

народногосподарському комплексі області і його удосконалення (економіко-

географічне дослідження  на прикладі Черкаської області)», 1987 р.; Л. Тарангул 

«Транспортна система обласного виробничого комплексу (економіко-географічне 

дослідження на прикладі Житомирської області)», 1989 р.; Г. Підгрушний 

«Машинобудування в обласному виробничому комплексі (економіко-географічне 

дослідження на прикладі Вінницької області УРСР)», 1990 р.; Ю. Качаєв «Обласний 

будівельний комплекс: географічні аспекти інтенсифікації виробництва (на прикладі 

Вінницької області)», 1991 р.; Н. Лебідь «Соціально-екологічні аспекти розвитку 

території (суспільно-географічне дослідження на прикладі України)», 1995 р.; 

С. Сюткін «Суспільно-географічні напрямки оптимізації виробничого комплексу 

Сумської області з метою поліпшення екологічної ситуації», 2001 р. 

Доктор географічних наук Г. Підгрушний (старший науковий співробітник, 

завідувач відділу суспільно-географічних досліджень Інституту географії НАН 

України з 2010 р.) підготував кандидата наук О. Денисенко «Процеси метрополізації 

та перспективи їх розвитку в Україні», 2010 р. Учень І. Горленко Ю. Качаєв теж 

підготував кандидата наук – І. Ковтуник «Розвиток зв’язку в Україні: територіальна 

організація та вплив на соціально-економічні процеси в регіонах», 2008 р. 

Л. Руденко – академік, директор Інституту географії НАН України. У 1970 р. 

Л. Руденко під керівництвом К. Саліщева захистив кандидатську дисертацію 

«Складання карт населення та його обслуговування для цілей територіального 

планування». Крім К. Саліщева, значний вплив на формування Л. Руденка як 

науковця мали також М. Паламарчук та А. Золовський. У 1983 р. Л. Руденко 

захистив докторську дисертацію «Наукові основи створення карт для цілей 

територіального планування» [382], у якій було розроблено схему напрямів 

програмно-цільового картографування та визначено місце в ньому картографічних 

досліджень для цілей територіального планування; сформульовано сутність 

системного картографування для робіт із територіального планування, розроблено 
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принципи його реалізації; обґрунтовано зміст систем типових карт для різних рівнів 

районного планування; виконано експериментальні розробки зі створення окремих 

природних і соціально-економічних карт та визначено напрями вдосконалення 

використання картографічного методу пізнання в територіальному плануванні.  

Наукова школа Л. Руденка сформована спрямована на розробку методології й 

методики картографування природних і соціальних явищ, екологічного стану 

територій тощо. Під керівництвом Л. Руденка створена потужна наукова школа 

економіко-географів та картографів, у межах якої вивчено динаміку соціально-

економічних явищ в Україні, методику дослідження нових суспільно-географічних 

об’єктів, картографування соціальних та екологічних процесів. У галузі суспільної 

географії Л. Руденко підготував 6 докторів (С. Лісовський «Економіко-географічні 

засади збалансованого розвитку України», 2004 р.; І. Яковенко «Теоретико-

методологічні основи рекреаційного природокористування (суспільно-географічне 

дослідження)», 2004 р.; В. Захарченко «Процеси ринкової трансформації 

промислових територіальних систем України: теорія, методологія, економічний 

аналіз і практика», 2006 р.; І.  Гукалова «Якість життя населення України: 

теоретико-методологічні основи суспільно-географічного дослідження», 2008 р.; 

Ю. Палеха «Теорія і практика визначення вартості територій і оцінки земель 

населених пунктів України (економіко-географічне дослідження)», 2009 р.; 

Є. Маруняк «Соціально-економічний простір (методологія геопросторових 

досліджень та практика планування)», 2016 р.) та 6 кандидатів наук (І. Ровенчак 

«Картографування регіонального народногосподарського комплексу (на прикладі 

Івано-Франківської області)», 1993 р., разом із О. Шаблієм; О. Панібрацька 

«Суспільно-географічне дослідження трансформації паливно-енергетичного 

комплексу України», 2001 р.; Є. Маруняк «Вплив процесів глобалізації на розвиток 

регіонів України», 2005 р.; К. Поливач «Культурна спадщина та її вплив на розвиток 

регіонів України (суспільно-географічне дослідження)», 2007 р.; С. Западнюк 

«Міграції населення України (суспільно-географічне дослідження)», 2010 р.; 

І. Ісиченко «Конкурентоспроможність регіонів України», 2011 р.).  Отже, Л. Руденко 

та представники його наукової школи здійснили низку наукових розробок, які є 
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значним внеском у розвиток картографії, суспільної географії, збалансованого 

розвитку територій та регіонального природокористування. У галузі суспільної 

географії наукова школа Л. Руденка обґрунтувала напрями й механізми реалізації 

наукових положень щодо вдосконалення територіальної організації господарства в 

умовах ринкових трансформацій та екологічних проблем в Україні [216, с. 36].    

С. Лісовський – завідувач відділу природокористування та збалансованого 

розвитку, заступник директора ІГ НАНУ, відомий фахівець у галузі  дослідження 

економіко-географічних засад збалансованого розвитку України, розробив засади 

збалансованого розвитку регіонів різних ієрархічних рівнів; запропонував методику 

дослідження проблем переходу до збалансованого розвитку; розробив систему 

показників, що характеризують аспекти екологічної безпеки, провів порівняльний 

аналіз регіонів України за станом екологічної безпеки; дослідив фактори 

збалансованого розвитку України та її регіонів; розробив систему індикаторів та 

інтегральний економіко-географічний показник збалансованості розвитку; визначив 

регіональні відмінності в рівнях збалансованості розвитку в межах території 

України та розробив рекомендації щодо системи заходів, спрямованих на 

забезпечення переходу України до збалансованого розвитку [217]. Учні 

С. Лісовського також працюють над розробкою питань збалансованого розвитку: 

В. Новикова «Територіальна організація рекреаційної діяльності у контексті 

збалансованого розвитку регіону (на прикладі Черкаської області)», 2008 р.; 

В. Путренко «Ресурсозбереження в суспільно-територіальному комплексі 

Харківської області», 2008 р. 

І. Яковенко – завідувач кафедри туризму Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського (до 2014 р.). Продовжуючи ідеї наукової 

школи рекреаційної географії І. Твердохлєбова, І. Яковенко під керівництвом 

Л. Руденка захистила у 2004 р. дисертацію «Теоретико-методологічні основи 

рекреаційного природокористування (суспільно-географічне дослідження)» [597]. 

Роботу було присвячено опрацюванню теорії та методології збалансованого 

розвитку рекреаційного природокористування, запропонувавши інтегрально-

географічний підхід до досліджень рекреаційного природокористування, розроблено 
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його комплексну картографічну модель, сформульовано принципи та методи її 

використання. І. Яковенко провела оцінку чинників, стану і перспектив розвитку 

рекреаційного природокористування в Криму, обґрунтувала  конструктивну модель 

збалансованого розвитку рекреаційного природокористування, оптимізації 

функціональної та територіальної структури рекреаційного середовища. Під її 

керівництвом дисертації захистили: М. Чеглазова «Територіальна структура 

безробіття в Криму: суспільно-географічне дослідження», 2006 р.; Т. Таган 

«Суспільно-географічне дослідження територіальної рекреаційної нерівності (на 

прикладі Криму)», 2011 р.; С. Гуров «Суспільно-географічне дослідження ринку 

житлової нерухомості рекреаційного регіону (на прикладі Криму)», 2013 р.; 

І. Дугаренко «Еволюція рекреаційних функцій Гірського Криму», 2013 р. 

В. Захарченко – завідувач кафедри фінансів Черкаського державного 

технологічного університету, фахівець у галузі системно-територіальної організації 

промисловості в умовах перехідної економіки. У дисертації «Процеси ринкової 

трансформації промислових територіальних систем України: теорія, методологія, 

економічний аналіз і практика» [151] розкрив зміст категорій «системно-

територіальна організація промисловості» та «промислова територіальна система», 

виявив проблеми територіальної організації промисловості. В. Захарченко розробив 

типізацію, здійснив аналіз і обґрунтував закономірності трансформацій 

промислових територіальних систем; дослідив базові процеси ринкової 

трансформації промислових територіальних систем України різних рівнів і типів, а 

також обґрунтував стратегію стійкого територіального розвитку національного 

промислового комплексу України, його секторальних і територіальних підсистем.     

І. Гукалова – провідний науковий співробітник відділу природокористування та 

збалансованого розвитку ІГ НАНУ. Вона вперше обґрунтувала суспільно-

географічне дослідження якості життя населення України [69]. У роботах 

І. Гукалової з’ясовано сутність категорії «якість життя населення» з позицій 

геосистемного підходу та основних положень концепції збалансованого розвитку; 

обґрунтовано принципи дослідження якості життя населення, розроблено засади 

типізації регіонів України за ключовими ознаками диференціації якості життя 
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населення. І. Гукалова виявила роль різних факторів впливу на формування якості 

життя населення в регіонах України; апробувала методику оцінки якості життя 

населення, визначивши типи регіонів за специфікою співвідношення її головних 

формуючих складових. Під керівництвом І. Гукалової захистив дисертацію 

С. Покляцький – «Умови життя населення великих міст України (суспільно-

географічне дослідження)», 2012 р. 

Ю. Палеха – заступник директора, начальник центру геоінформаційних систем 

НДІ «Діпромісто». У своїх роботах розробив основи економіко-географічного 

дослідження вартості територій населених пунктів; виявив основні географічні 

фактори, що впливають на формування вартості, дав їх оцінку і провів типізацію 

міст України за сполученням впливу трьох факторів (чисельність населення, 

географічне положення, господарські функції). Ю. Палеха дослідив умови 

формування й внутрішньоміську диференціацію вартості території 11 найбільших 

міст та окремих малих міст і селищ України; виконав комплексну типізацію 456 міст 

за особливостями внутрішньої планувальної диференціації території [312]. 

У 2016 р., під керівництвом Л. Руденко, було захищено докторську дисертацію 

Є. Маруняк «Соціально-економічний простір (методологія геопросторових 

досліджень та практика планування)» [231], у якій авторка розробила методологію 

геопросторового дослідження та напрямів удосконалення планувального процесу в 

Україні і її регіонах. Суттєвим внеском Є. Маруняк є обґрунтування визначення 

соціально-економічного простору, розробка ієрархії центрально-периферійних 

концептів; аналіз змісту та динаміки глобальних зв’язків у системі «центр-

периферія», розробка індексу впливу та розрахунок його за країнами світу, аналіз 

просторового виміру глобальних викликів; розробка методики оцінки просторового 

розвитку на національному та регіональному рівнях; оцінка просторового розвитку 

України та її регіонів.    

Р. Язиніна під керівництвом М. Паламарчука в 1966 р. захистила кандидатську 

дисертацію «Плодоовочева консервна промисловість Подільського економічного 

району і її територіальна організація» [595]. Дисертація була присвячена 

дослідженню територіальної організації консервної промисловості Подільського 
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економічного району; економіко-географічному аналізу стану овочівництва та 

садівництва в цьому районі, визначенню районів, найбільш сприятливих для 

формування сировинних баз нових консервних заводів; вивченню стану 

територіальної організації консервної промисловості району, зокрема основних 

територіальних форм розміщення підприємств, рівня концентрації виробництва, 

організації сировинних баз та спеціалізації сільського господарства в них. У 1985 р. 

захистила докторську дисертацію «Спеціалізований регіональний агропромисловий 

комплекс і його територіальна організація» [596], у якій було розроблено економіко-

географічну концепцію спеціалізованого АПК. У дисертації Р. Язиніна висвітлила 

сутність спеціалізованих АПК та виявила закономірності їх формування; виявила 

типи спеціалізованих АПК; вивчила основні аспекти структури спеціалізованого 

АПК великого регіону: галузевої, функціональної, організаційно-управлінської, 

територіальної; уперше комплексно дослідила спеціалізований АПК України 

рослинницького напряму, а на основі аналізу динаміки виробництва й переробки 

плодоовочевої сировини, його концентрації та територіальної спеціалізації та 

структури провела районування, визначила функцію кожного району; обґрунтувала 

схеми елементарних плодоовочепромислових комплексів різних типів. Під 

керівництвом Р. Язиніної в 1992 р. О. Мордвінов захистив кандидатську дисертацію 

«Природокористування у сільському господарстві регіону і його удосконалення (на 

прикладі Чернігівської області)». 

Р. Іванух – головний науковий співробітник Інституту регіональних дослідних 

НАНУ. У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію «Розміщення і спеціалізація 

сільського господарства Львівської області» (науковий керівник – І. Кугукало) [159], 

у якій з економіко-географічного погляду втвчив сільське господарство Львівщини, 

умови його розвитку; з’ясував причини формування спеціалізації, окреслив і 

схарактеризував сільськогосподарські райони Львівської області. У дисертації було 

здійснено спробу обґрунтувати можливості подальшого розвитку, розміщення і 

спеціалізації окремих галузей і сільськогосподарських районів Львівської області. У 

1990 р. Р. Іванух під керівництвом М. Паламарчука захистив докторську дисертацію 

на тему «Регіональні проблеми підвищення ефективності використання і охорони 
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природних сільськогосподарських ресурсів Української РСР» [160], у якій розробив 

основи аналізу сільськогосподарського природокористування та вдосконалення його 

територіальної організації; сформулював зміст регіональних систем ведення 

сільського господарства та розробив рекомендації щодо вдосконалення їхньої 

територіальної структури; запропонував концепцію природокористування для 

розвитку сільського господарства; висвітлив особливості процесу екологізації 

суспільних відносин в АПК; сформулював положення вдосконалення соціально-

економічної та екологічної політики в АПК з урахуванням регіональних 

особливостей розвитку сільського господарства; обґрунтував необхідність 

екологізації розвитку й розміщення виробництва, організації господарської системи 

захисту природного середовища, розробив концепцію вдосконалення територіальної 

організації сільськогосподарського виробництва. Р. Іванух створив наукову школу, 

підготувавши докторів і кандидатів наук зі спеціальностей «розміщення 

продуктивних сил і регіональна економіка» та «економіка сільського господарства і 

АПК», які здійснили економіко-географічний аналіз регіональних АПК. 

С. Писаренко – провідний науковий співробітник Інституту регіональних 

досліджень НАНУ. У 1973 р. С. Писаренко під керівництвом О. Ващенка захистила 

кандидатську дисертацію «Чернівецький економічний вузол (формування, структура 

і тенденції розвитку)» [331], у якій було з’ясовано економіко-географічний зміст 

поняття «економічний вузол», встановлено фактори об’єктивного існування 

економічних вузлів, визначено особливості функціонально-виробничої і 

територіальної структури економічного вузла, виявлено та проаналізовано 

внутрішні і зовнішні економічні зв’язки Чернівецького вузла як локального 

господарського комплексу. У 1990 р. С. Писаренко захистила докторську 

дисертацію «Трудові ресурси і територіальна структура суспільно-територіального 

комплексу (економіко-географічні аспекти дослідження)», виконану під 

керівництвом акад. М. Паламарчука [332]. Дисертація була присвячена розробці 

питань удосконалення територіальної структури суспільно-територіального 

комплексу шляхом раціоналізації систем розселення й відтворення трудових 

ресурсів, методичних основ дослідження впливу трудових ресурсів на формування 



331 
 

територіальної структури суспільно-територіального комплексу, формулюванню 

пропозицій з удосконалення територіальної організації суспільно-територіальних 

комплексів Львівської і Тернопільської областей. С. Писаренко розробила 

класифікацію елементів територіальної структури суспільно-територіального 

комплексу з урахуванням систем розселення й трудових ресурсів, з’ясувала 

економіко-географічні аспекти управління трудовими ресурсами суспільно-

територіального комплексу. Вона започаткувала власну наукову школу, 

підготувавши фахівців зі спеціальностей «світове господарство і міжнародні 

економічні відносини» та «розміщення продуктивних сил і регіональна економіка». 

Серед учнів С. Писаренко – М. Мальська, яка в 1993 р. захистила кандидатську 

дисертацію «Регіональні особливості формування і розвитку торгівельного 

комплексу області», а в 2011 р. – докторську дисертацію «Формування і розвиток 

просторових систем послуг (теорія та практика реалізації)».  

Д. Стеченко – професор кафедри міжнародної економіки Національного 

технічного університету «КПІ». У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію 

«Галузевий спеціалізований район як форма територіальної організації 

виробництва» [417], розробивши теоретичні й методичні основи виявлення та 

вивчення галузевих спеціалізованих районів. Д. Стеченко проаналізував виявлені 

райони й обґрунтував напрями їх удосконалення. У роботі було з’ясовано сутність 

галузевих спеціалізованих районів, основні типи та особливості їх формування; 

вивчено умови і фактори територіальної організації галузей, які формують 

спеціалізований район; виявлено агропромислові спеціалізовані райони в Південно-

Західному економічному районі й обґрунтовано напрями їх територіального 

вдосконалення. У 1991 р. захистив докторську дисертацію «Методологічні основи 

територіального планування обласних господарських комплексів (на прикладі 

УРСР)» [418]. Під керівництвом Д. Стеченка захищено 4 дисертації зі спеціальності 

«економічна та соціальна географія»: В. Корчун «Територіальна організація 

продовольчого комплексу Волинської області», 1989 р.; В. Жученко «Територіальна 

організація рекреаційного комплексу Поліського регіону України», 1996 р.;  

Л. Кушнір «Питання комплексного розвитку господарства Полтавської області», 
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1998 р.; С. Павлов «Організація релігійно-географічної сфери України», 1999 р. 

Г. Балабанов – завідувач кафедри країнознавства та туризму Національного 

авіаційного університету. Під керівництвом М. Паламарчука захистив у 1978 р. 

кандидатську дисертацію «Регіональний агропромисловий комплекс як виробничо-

територіальна система (на прикладі Кримської області)» [22], у якій порушено 

проблему взаємозв’язку ідей системного підходу й теоретичних основ економічної 

географії. У роботі було розроблено основи вивчення регіонального АПК як 

виробничо-територіальної системи; доведено, що регіональний АПК обласного 

рівня є складною динамічною виробничо-територіальною системою; обґрунтовано 

виокремлення й досліджено структуру п’яти типів агропромислових територіальних 

систем; здійснено спробу вивчити взаємодію між рекреаційними та 

агропромисловими територіальними системами, уперше досліджено формування й 

функціонування ефіроолійних і тютюново-промислових АПК. У 1992 р. 

Г. Балабанов захистив докторську дисертацію «Агропромислові комплекси: 

територіальний системно-структурний аналіз (на матеріалах України)» [23], у якій 

розкрив сутність агропромислового комплексоутворення як єдності суспільного 

поділу праці й інтеграційних процесів, розробив типізацію; виявив склад, структуру 

і властивості елементів територіальної структури агропромислових виробничо-

територіальних систем, обґрунтував їх типізацію та критерії оцінки ефективності 

функціонування; розробив основи порівняльно-географічного аналізу рівня й 

ефективності розвитку міжгосподарської кооперації та нових форм агропромислової 

інтеграції. Г. Балабанов підготував 8 кандидатів наук: С. Умрікулов «Територіальна 

організація агропромислового комплексу в умовах гірської місцевості (на прикладі 

Ленінабадської області Таджицької РСР)», 1986 р.; Батсімба Жеррмен 

«Територіальна структур продовольчого господарства Республіки Конго», 1994 р.; 

А. Гольцов «Умови життя сільського населення: суспільно-географічна оцінка 

територіальних відмінностей (на прикладі Сумської області)», 1995 р.; Н. Страчкова 

«Автономна республіка Крим на ринку рекреаційних послуг (суспільно-географічна 

оцінка конкурентних позицій)», 2002 р.; І. Савчук «Суспільно-географічні засади 

розвитку зовнішньої торгівлі України з країнами-членами Європейського Союзу», 
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2004 р.; Т. Гільберг «Хмельницька область: трансформація структури господарства 

та пріоритети збалансованого розвитку», 2005 р.; О. Колотуха «Дитячо-юнацький 

туризм в Україні як територіальна соціально-економічна система: проблеми та 

перспективи розвитку», 2005 р.; Т. Мельниченко «Освітній комплекс України: 

сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації», 2005 р. 

П. Масляк – професор кафедри географії України Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію 

«Машинобудівні територіальні системи в агропромислових комплексах УРСР» 

(науковий керівник – М. Паламарчук) [233]. Він увів у науковий обіг поняття 

«машинобудівні територіальні системи», з’ясував їх сутність і закономірності 

формування, визначив характерні риси цих систем, провів структурний аналіз. 

П. Масляк розробив основи вивчення машинобудівних територіальних систем, 

здійснив дослідження їх в АПК УРСР; встановив явище та ідентифікував типи 

територіальної несумісності, нейтральності та сумісності економіко-географічних 

об’єктів. Розпочаті в кандидатській дисертації дослідження знайшло продовження в 

докторській дисертації «Машинобудування в господарських комплексах: теорія і 

практика територіальної взаємодії» [234], захищеній у 1993 р., у ній уперше 

комплексно вивчено територіальну організацію машинобудування. П. Масляк 

обґрунтував відмінності між просторовими, просторово-територіальними й 

територіальними зв’язками та відношеннями; завершив розробку теоретичних 

положень про сутність і закономірності формування машинобудівних 

територіальних систем; розробив графічні моделі їхньої територіальної організації; 

запропонував нові підходи до картографічного моделювання системно-

територіальних утворень у машинобудуванні; представив оригінальну форму 

визначення типів територіальної взаємодії підприємств.  

М. Фащевський – професор кафедри регіоналістики і туризму Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. У 1972 р. 

М. Фащевський захистив кандидатську дисертацію «Вплив населення і трудових 

ресурсів на формування структури районного промислового комплексу (на прикладі 

Південно-Західного економічного району СРСР)» [438]. У роботі було досліджено 
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населення як фактор формування промислового комплексу; проаналізовано роль 

трудових ресурсів у формуванні функціональної і територіальної структури 

промислового комплексу району; розроблено основи дослідження впливу населення 

і трудових ресурсів на структурування районного промислового комплексу, а також 

вивчено роль населення і трудових ресурсів Південно-Західного економічного 

району у формуванні функціональної і територіальної структури його господарства.  

У 1993 р. М. Фащевський захистив докторську дисертацію «Територіальна 

організація життєдіяльності населення (методологія та науково-методичні основи 

суспільно-географічного дослідження)» [439], у якій розкрив суть та ознаки 

територіальної організації життєдіяльності населення; встановив компонентну 

структуру життєдіяльності населення та визначив роль різних компонентів у 

функціонуванні територіальних спільностей людей; з’ясував основи дослідження 

життєдіяльності населення та концепцію трактування поняття територіального 

суспільного комплексоутворення і територіальних суспільних комплексів; 

проаналізував особливості життєдіяльності різних територіальних спільностей 

людей, а також розробив напрями оптимізації умов життєдіяльністю населення.     

Під науковим керівництвом М. Фащевського захистили кандидатські дисертації: 

Л. Шабашова «Суспільно-географічні аспекти трансформації етнічної структури 

населення (на прикладі Закарпатської області)», 2005 р. та Н. Запухляк «Суспільно-

географічні засади функціонування ринку праці та зайнятості населення (на 

прикладі Івано-Франківської області)», 2007 р. 

В. Нагірна – провідний науковий співробітник відділу суспільно-географічних 

досліджень ІГ НАНУ. У 1970 р. В. Нагірна захистила кандидатську дисертацію 

«Аграрно-промислові комплекси і закономірності їх формування (на прикладі 

Тернопільської області)» [129]. У ній було розкрито сутність АПК як форми 

територіальної організації виробництва і переробки сільськогосподарської сировини 

і представлено його диференціацію; з’ясовано характер взаємозв’язків між 

агропромисловими комплексами й агропромисловими об’єднаннями; встановлено 

залежність формування комплексів від розвитку сільськогосподарського 

виробництва і переробної промисловості; проведено типізацію АПК; вивчено АПК 
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Тернопільської області й обґрунтовано перспективну схему його територіальної 

організації. У 1995 р. В. Нагірна захистила докторську дисертацію «Тваринницько-

промисловий комплекс України (територіальна організація і природокористування)» 

[251], у якій виявила сутність і принципи формування тваринницько-промислового 

комплексу, його системоформувальну роль в АПК; звернула увагу на особливості 

територіальної організації та типи таких комплексів; з’ясувала характер зв’язків 

АПК з природним середовищем. В. Нагірна схарактеризувала чинники формування 

спеціалізованих комплексів – м’ясопромислового, молочнопромислового, 

птахопромислового; дослідила екологічну ситуацію в районах тваринницько-

промислових комплексів, особливості їх розвитку в різних природно-господарських 

регіонах України; розробила напрями вдосконалення територіальної організації і 

природокористування у тваринницько-промисловому комплексі України. Під 

керівництвом В. Нагірної кандидатами наук стали: І. Кавецький «Україна і світові 

агропродовольчі ринки (суспільно-географічне дослідження)», 1999 р.; О. Мрінська 

«Регіональна політика в країнах Європейського Союзу і можливості використання її 

досвіду в Україні (суспільно-географічне дослідження)», 2005 р.; Л. Дячевська 

«Соціально-економічний розвиток регіону з урахуванням геополітичного чинника 

(на прикладі Столичного економічного району України)», 2008 р.; Н. Пашинська 

«Транспортна інфраструктура АПК регіону в умовах ринкової системи 

господарювання (суспільно-географічне дослідження на прикладі Київського 

Придніпров’я)», 2009 р.; С. Петрук «Малі міські поселення Житомирської області: 

стан, тенденції та напрями соціально-економічного розвитку», 2011 р.; К. Буткалюк 

«Регіональний ринок праці в умовах суспільних трансформацій (економіко-

географічне дослідження на прикладі Вінницької області)», 2012 р.; Л. Воловик 

«Периферійні райони столичної області: господарський розвиток, соціальні 

проблеми та напрями їх вирішення (на прикладі Київської області)», 2012 р.; 

Т. Єрошина «Суспільно-географічні засади виробництва екологічно чистої 

продукції АПК в Україні», 2014 р. 

В. Семенов – професор кафедри економіки та управління туризмом Одеського 

національного економічного університету. Захистив у 1981 р. під керівництвом 
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М. Паламарчука кандидатську дисертацію «Регіональний спеціалізований 

агропромисловий комплекс і шляхи удосконалення його територіальної організації» 

[405], у якій дослідив умови й чинники формування та аналізу організаційної, 

галузевої і територіальної структури конкретного спеціалізованого АПК, розробив 

наукові принципи й рекомендації вдосконалення його територіальної організації. У 

роботі В. Семенова з’ясовано місце спеціалізованого АПК в системі АПК, здійснено 

типізацію регіональних спеціалізованих АПК, визначено основні напрями розвитку 

й удосконалення територіальної організації плодоовочеконсервного комплексу 

Одеської області. У 1996 р. В. Семенов захистив докторську дисертацію 

«Економічні основи реформування регіонального АПК в умовах переходу до 

ринкових відносин» зі спеціальності «регіональна економіка». У своєму дослідженні 

він визначив сутність структурно-функціональних властивостей та ознак 

регіонального АПК як цілісної виробничо-територіальної системи; розробив 

концепцію реформування регіонального АПК; обґрунтував принципи стратегії 

вибору форм господарювання в регіональному АПК; з’ясував шляхи розвитку 

фермерських господарств у регіональному АПК Одеської області; ідентифікував 

особливості реформування переробних підприємств як функціональних ланок 

спеціалізованих систем регіонального АПК; представив комплексну характеристику 

аграрного потенціалу Одеської області; обґрунтував основи прогнозу розвитку 

обласного АПК; розробив прогноз розміщення виробництва основних видів 

сільськогосподарської продукції АПК Одеської області. В. Семенов, створив власну 

наукову школу та підготувавши фахівців зі спеціальностей «розвиток продуктивних 

сил і регіональна економіка» та «економіка підприємства». 

С. Іщук у 1968 р. захистив під керівництвом М. Паламарчука дисертацію 

«Територіальна спеціалізація і виробничі зв’язки промисловості (на прикладі 

Львівської області)» [163]. Дисертація була присвячена визначенню сутності 

територіальної спеціалізації і продуктивних сил як складників територіального 

поділу праці; дослідженню факторів формування промисловості Львівської області, 

її структури з метою встановлення галузей територіальної спеціалізації; аналізу 

міжрайонних зв’язків галузей спеціалізації промисловості; визначенню шляхів 
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розвитку галузей промисловості Львівської області на основі вивчення факторів 

формування територіальної спеціалізації й аналізу міжрайонних зв’язків. У 1996 р. 

С. Іщук захистив докторську дисертацію «Територіально-виробничі комплекси  і 

економічне районування (методологія, теорія)» [177], присвячену поглибленню 

питань виробничо-територіального комплексоутворення та районування й 

обґрунтуванню шляхів удосконалення територіальної організації виробничого 

комплексу України, регіональних та локальних комплексних утворень. У своїх 

дослідженнях С. Іщук доповнив концепцію комплексоутворення як ефективної 

форми територіальної організації і комплексно-пропорційного розвитку 

виробництва; проаналізував фактори виробничого комлексоутворення, показав 

ступінь їх впливу на формування ТВК та економічних районів, обґрунтував 

класифікаційні ознаки ТВК; розробив основи промислового районування; 

обґрунтував модель структури виробничого комплексу регіону; довів необхідність 

нового поділу території України на ТВК [180, с. 121].  

С. Іщук сформував потужну наукову школу, підготувавши 4 доктори 

(О. Любіцева, І. Смирнов, В. Джаман, О. Гладкий) та 13 кандидатів наук: 

П. Луцишин «Територіальна організація легкої промисловості і шляхи її 

удосконалення (на прикладі західних областей УРСР)», 1984 р.; О. Любіцева 

«Територіальна організація галузевого комплексу сфери обслуговування (на 

прикладі автотехобслуговування в Українській РСР)», 1985 р.; Дебс Махмуд 

«Територіально-виробничий комплекс Південного економічного району (економіко-

географічний аналіз)», 1991 р.; В. Шишацький «Територіальна організація 

виробничого комплексу Столичного макрорайону», 1998 р.; А. Слащук «Місцеві 

економічні центри у господарському розвитку обласного мезорайону (на прикладі 

Волинської області)», 2001 р.; О. Гладкий «Територіальна організація і комплексно-

пропорційний розвиток Київської господарської агломерації», 2003 р.; 

І. Мартусенко «Територіальна організація медичного комплексу Вінницької 

області», 2005 р.; І. Філоненко «Територіально-рекреаційний комплекс Чернігівської 

області (суспільно-географічне дослідження)», 2005 р.; І. Мельник «Суспільно-

географічні засади розвитку малих і середніх міст Луганської області», 2006 р.; 
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Г. Чернова «Територіально-рекреаційний комплекс Вінницької області», 2007 р.; 

Н. Гаєвська «Суспільно-географічні аспекти поширення бідності в Луганській 

області», 2012 р.; О. Федюк «Розвиток суспільно-географічної думки в Україні у 

другій половині ХХ століття», 2012 р. 

О. Любіцева – завідувач кафедри країнознавства і туризму Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. У 2003 р. захистила докторське 

дослідження «Геопросторова організація туристичного процесу» [221]. У ній 

конкретизувано сутність географії туризму; визначено специфіку формування 

територіальних туристичних ринків та з’ясовано механізм їх функціонування; 

виявлено закономірності геопросторової організації туристичного процесу; 

розроблено методику регіонального аналізу туристичних ринків різного 

ієрархічного рівня; обґрунтовано та запропоновно типологію національних 

туристичних ринків і моделі розвитку індустрії туризму. О. Любіцева розробила 

модель геопросторової організації глобального туристичного ринку; розробила 

методику аналізу конкурентних позицій національного туристичного ринку України 

на субрегіональному центрально-європейському ринку; окреслила шляхи посилення 

конкурентних позицій країни на центрально-європейському туристичному ринку. 

О. Любіцева створила власну наукову школу географії туризму, яка продовжує свій 

розвиток. У 2016 р. під її керівництвом захистив докторську дисертацію 

«Геопросторова організація спортивного туризму: теорія і практика суспільно-

географічного дослідження» О. Колотуха [191]. У ній було розроблено засади 

дослідження геопросторової організації спортивного туризму; визначено методику 

дослідження спортивного туризму. Проведено макрорегіональний аналіз 

геопросторової організації спортивного туризму, також вивчено умови та фактори 

формування попиту на спортивний туризм у світі. Досліджено структуру організації 

спортивного туризму, визначено основні регіони спортивного туризму, виконано 

туристсько-спортивне ранжування та групування регіонів світу. Аналіз та оцінку 

функціонування системи спортивного туризму здійснено на прикладі України, 

виконано туристсько-спортивне ранжування та групування регіонів України. Під 

керівництвом О. Любіцевої кандидатами наук стали: Т. Шпарага «Територіальна 
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організація сфери обслуговування населення Волинського суспільно-географічного 

комплексу», 1994 р.; І. Хільчевська «Суспільно-географічні аспекти зовнішніх 

зв’язків України та Німеччини», 2002 р.; В. Пацюк «Територіальна організація 

індустріального туризму Криворіжжя», 2011 р.; І. Поплавська «Територіальна 

організація готельного господарства України», 2011 р.; С. Сировець «Територіальна 

організація рекреаційно-туристичної діяльності в Столичному суспільно-

географічному районі», 2011 р.; А. Білоус «Геопросторова організація системи ЗМІ в 

Україні у світовому господарстві», 2012 р.; Т. Михайленко «Порівняльний 

суспільно-географічний аналіз якості життя населення міст-міліонерів України», 

2013 р.; В. Залещик «Територіальна рекреаційна система Луганської області: 

сучасний стан та перспективи розвитку», 2013 р.; О. Чеченя «Суспільно-географічне 

дослідження національного туризму України в регіональному вимірі», 2014 р.  

І. Смирнов – професор кафедри країнознавства і туризму Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Кандидатську дисертацію 

«Територіальна організація виробничих зв’язків між промисловістю і торгівлею та 

шляхи її удосконалення (на прикладі виробництва і споживання тканин в УРСР)» 

І. Смирнов захистив в 1981 р. під керівництвом М. Паламарчука [410]. У 2003 р. у 

докторській дисертації «Логістичний напрям у суспільній географії: теорія і 

практика досліджень» [411] розробив новий напрям – суспільно-географічну 

логістикку, висвітлив її науково-теоретичну сутність та практичну значущість, 

з’ясував територіальні особливості матеріальних, сервісних, інформаційних та 

фінансових потоків. І. Смирнов запропонував метод суспільно-географічної 

логістики – територіально-логістичний інжиніринг; провів суспільно-географічний 

аналіз основних складників та напрямів логістики; схарактеризував особливості 

світового ринку логістичних послуг; розглянув територіальні особливості та 

проекти логістичної стратегії ЄС, США та НАФТА; проаналізував український 

ринок транспортно-логістичних послуг; розробив систему заходів ефективного 

використання транзитного потенціалу держави. І. Смирнов підготував кандидатів 

наук: І. Шум «Суспільно-географічні аспекти інтеграції України в пан’європейську 

транспортно-логістичну систему», 2007 р.; Л. Литвенко «Україна в системі Балто-
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Чорноморської транспортно-логістичної інтеграції: суспільно-географічний вимір», 

2010 р.; О. Качур «Геопросторовий аспект агрологістики на міжнародному та 

національному рівнях», 2015 р.  

В. Джаман – завідувач кафедри географії України та регіоналістики 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вплив на 

формування В. Джамана як науковця мала також наукова школа Я. Жупанського, 

під керівництвом якого він у 1987 р. захистив кандидатську дисертацію 

«Маятникові трудові поїздки і використання робочої сили в регіоні (економіко-

географічний аналіз на прикладі Чернівецької області)». У 2004 р. В. Джаман 

захистив докторську дисертацію «Регіональні системи розселення: 

демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України)» [85], у якій було 

розглянуто основи дослідження регіональних систем розселення, розвитку 

демогеографічних і міграційних процесів; визначено ступінь впливу природно-

ресурсного потенціалу території на кількість населення і структурні особливості 

розселення; проаналізовано територіально-часову диференціацію демографічного 

навантаження на природно-ресурсні можливості території. В. Джаман  здійснив 

аналіз чинників формування регіональних систем розселення в Україні; виявив 

просторові відмінності демографічної ситуації й особливості географії міграцій 

населення, виконав демогеографічне районування території України; спрогнозував 

подальші тенденції демографічних процесів. В. Джаман підготував кандидатів наук: 

І. Костащук «Географічні особливості формування національної структури 

населення в етноконтактних зонах (на прикладі Чернівецької області)», 2006 р.; 

Н. Заболтовська «Демогеографічні процеси в регіоні Центрального Поділля (на 

прикладі Хмельницької області)», 2010 р.; В. Печенюк «Земельні ресурси 

Чернівецької області (суспільно-географічний аналіз)», 2010 р.; П. Колядинський 

«Територіально-функціональний аналіз та стратегія розвитку великого міста (на 

прикладі міста Чернівці)», 2012 р.; Д. Думітраш «Еколого-демогеографічна оцінка 

українсько-румунського прикордоння (на прикладі Чернівецької області та 

Сучавського повіту)», 2013 р.  

О. Гладкий – професор кафедри туризму та рекреації Київського національного 
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торговельно-економічного університету. Захистив під керівництвом С. Іщука у 2010 

р. докторську дисертацію «Суспільно-географічне дослідження промислових 

агломерацій України: теорія, методи, практика» [58], розробивши засади 

дослідження промислових агломерацій, засади формування та розвитку 

агломерацій. У роботі О. Гладкого обґрунтовується сутність агломераційних форм 

територіальної організації виробництва, особливості формування агломераційного 

ефекту території, закономірності формування та принципи розвитку агломерацій. 

Він запропонував методику делімітації території промислових агломерацій; 

висвітлив особливості формування промислових комплексів міських поселень 

України; провів делімітацію промислових агломерацій України; дослідив специфіку 

їх галузевої і територіальної структури; обґрунтував основні напрями оптимізації 

агломераційного ефекту території промислових агломерацій. 

Я. Олійник – академік НАПН України, декан географічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1982 р. захистив 

кандидатську дисертацію з теми «Тваринницько-промисловий комплекс у зоні 

впливу великого міста і удосконалення його територіальної організації» (науковий 

керівник – М. Паламарчук) [280]. У дисертації було визначено сутність 

тваринницько-промислового комплексу в зоні великого міста; виявлено фактори 

його формування та з’ясовано механізм функціонування. Я. Олійник розкрив 

механізм розвитку тваринницько-промислової інтеграції в приміській зоні, визначив 

територіальні межі тваринницько-промислового комплексу, що сформувався 

навколо великого міста; встановив триступеневий характер зв’язків між 

виробництвом, промисловою переробкою та реалізацією тваринницької продукції в 

зоні великого міста; ідентифікував елементи структури тваринницько-промислового 

комплексу; розглянув його  взаємодію із природним середовищем та системою 

розселення; розробив рекомендації по удосконаленню територіальної організації 

Київського приміського тваринницько-промислового комплексу. Докторську 

дисертацію «Еколого-економічні проблеми територіальної організації виробництва і 

природокористування» [281] Я. Олійник захистив у 1997 р. Він уперше 

сформулював та обґрунтував засади ТПП і раціонального природокористування; 
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з’ясував особливості регіональної політики у сфері природокористування; окреслив 

ознаки, функції і призначення економіки природокористування в продовольчому 

комплексі; визначив продовольчий комплекс як економіко-екологічну категорію; 

обґрунтував економічну залежність динаміки територіальної організації  населення, 

виробництва і природокористування; розробив і запропонував методичні положення 

дослідження взаємодії суспільства і природи в регіональних продовольчих 

комплексах. Я. Олійник розглянув методичні підходи до здійснення еколого-

економічного районування спеціалізованих продовольчих комплексів; обґрунтував 

систему чинників їх пропорційного і збалансованого розвитку. Йому належить 

розробка проблеми структурної трансформації продовольчих комплексів; 

встановлення економічної залежності виробництва продовольства і раціонального 

природокористування; розробка шляхів підвищення економіко-екологічної 

ефективності розвитку спеціалізованих комплексів; моделювання розвитку і 

розміщення продовольчого комплексу в умовах інтенсивного природокористування.  

Я. Олійник сформував найбільш потужну як за її науковим потенціалом, так і за 

напрямами досліджень наукову школу. Він підготував 10 докторів та 30 кандидатів 

наук. Показово, що доктори наук, підготовлені під керівництвом Я. Олійника, уже 

також розпочали підготовку докторів наук. Я. Олійник був науковим консультантом 

докторських досліджень Л. Нємець «Соціально-географічні основи стратегії 

переходу України на модель сталого розвитку», 2004 р.; М. Дністрянського 

«Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики», 

2006 р.; К. Мезенцева «Суспільно-географічне прогнозування регіонального 

розвитку: теорія, методологія, практика», 2006 р.; К. Нємця «Суспільно-географічні 

основи інформаційного розвитку соціогеосистем», 2006 р.; І. Швець «Регіональне 

управління конкурентоспроможністю туристичних послуг: методологія і практика», 

2009 р.; М. Барановського «Сільські депресивні території України: теоретико-

методологічні засади суспільно-географічного дослідження», 2010 р.; А. Калька 

«Мінерально-ресурсна безпека України (конструктивно-географічний аналіз)», 2012 р.; 

О. Афанасьєва «Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: 

теорія та методологія (на прикладі Південно-Східної України)», 2013 р.; 
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С. Запотоцького «Наукові засади формування конкурентоспроможності регіону: 

суспільно-географічне дослідження» 2013 р. та В. Дармограй «Стратегічні пріоритети 

ринкової трансформації регіональних господарських систем України», 2014 р. 

Л. Нємець – завідувач кафедри соціально-економічної географії та 

регіонознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У 

своїй дисертації з’ясувала особливості соціально-екологічної кризи сучасної 

цивілізації, у біосфері загалом, а також між соціумом і навколишнім природним 

середовищем; розробила соціально-географічні аспекти сутності концепції стійкого 

розвитку та її ролі під час виходу сучасного соціуму із глобальної соціально-

геоекологічної кризи; з’ясувала соціально-географічну сутність поняття «стійкий 

розвиток»; сформулювала завдання функцій соціальної географії стосовно нового 

соціального запиту й розширення предмета її дослідження; розробила концепції 

управління соціогеопроцесом; виявила закономірності соціогеопроцесу в Україні, а 

також визначила перспективні напрями переходу України на модель стійкого 

розвитку [270]. Л. Нємець підготувала 12 кандидатів наук: Г. Баркова 

«Територіальна організація медичної системи Харківської області та шляхи її 

вдосконалення», 2007 р.; М. Височин «Суспільно-географічні особливості міграції в 

регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області)», 2007 р.; 

Ю. Заволока «Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу 

Харківської області», 2008 р.; Ю. Кандиба «Розвиток суспільно-географічної думки 

в Харківському регіоні», 2009 р. Л. Ключко «Територіальна організація релігійної 

сфери Харківського регіону», 2010 р.; Н. Моштакова «Територіальна організація 

сфери культури регіональної соціогеосистеми (на прикладі Луганської області)», 

2011 р.; К. Сегіда «Суспільно-географічні особливості демографічного розвитку 

регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області)», 2011 р.; 

О. Носирєв «Торгівельно-економічна діяльність України в аспекті євроінтеграції», 

2012 р.; Д. Шиян «Територіальні особливості захворюваності населення міста 

Кривий Ріг як центру старопромислового регіону», 2012 р.; Я. Василевська 

«Туристично-рекреаційні ресурси Херсонської області: суспільно-географічний 

аспект», 2014 р.; В. Панкратьєва «Територіальні особливості системи освіти 



344 
 

Луганської області (суспільно-географічні аспекти)», 2014 р.; Є. Телебєнєва 

«Суспільно-географічне дослідження соціально-економічного розвитку регіону (на 

прикладі Харківської області)», 2015 р.  

М. Дністрянський – професор кафедри географії України Львівського 

національного університету імені Івана Франка. У його докторській дисертації 

вперше визначено основи нового напряму суспільної географії – етнополітичної 

географії, представлено концепцію життєдіяльності й політичної активності 

етнонаціональних спільнот і груп та концепцію зрівноваженості геоетнополітичних 

процесів. У роботі виявлено закономірності розвитку територіально-етнополітичних 

процесів; виявлено закономірності й наслідки розвитку етногеографічних і 

територіально-політичних процесів в Україні упродовж ХХ ст.; визначено 

параметри та співвідношення в етногеографічній структурі населення України; 

проаналізовано структурно-функціональні особливості державно-територіального 

устрою України в геоетнополітичному контексті; ідентифіковано відмінності 

електоральної активності етнонаціональних спільнот і груп; обґрунтовано засади 

державної геоетнополітики [91].  Під керівництвом М. Дністрянського О. Склярська 

захистила дисертацію «Політико-географічні процеси в прикордонних районах 

Закарпатської та Чернівецької областей» в 2010 р.. 

К. Мезенцев – завідувач кафедри економічної та соціальної географії 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У докторській 

дисертації К. Мезенцева розроблено основи суспільно-географічного прогнозування 

регіонального розвитку; визначено сутність суспільно-географічної прогностики, 

виокремлено етапи її становлення та розвитку; розкрито зміст системно-

структурного, біхевіористичного та синергетичного підходів до прогнозування 

регіонального розвитку. У роботі обґрунтовано принципи суспільно-географічного 

прогнозування; представлено методику прогнозування регіонального розвитку, а 

також здійснено комплексну статистичну та перцепційну рейтингові оцінки 

регіонального розвитку України; розроблено прогноз основних індикаторів 

регіонального розвитку та проведено типізацію регіонів країни за схожістю трендів 

їх динаміки; побудовано нейронно-кластерну модель регіонального розвитку з 
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використанням карт самоорганізації, а також з’ясовано механізм використання 

результатів прогнозування [241]. К. Мезенцев започаткував власну наукову школу, 

яка має перспективи подальшого розвитку: С. Мархонос «Регіональні аспекти 

використання працересурсного потенціалу туристичної сфери України», 2010 р.; 

Ю. Когатько «Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності та 

сакральних просторів Чернігівської області», 2011 р.; І. Скриль «Суспільно-

географічні особливості рекреаційної діяльності в регіональній соціогеосистемі (на 

прикладі Харківської області)», 2011 р.; О. Соколова «Суспільно-географічні 

аспекти планування туристично-рекреаційного розвитку приморських територій 

України», 2011 р.; В. Сайчук «Регіональний ринок праці Хмельницької області: 

суспільно-географічне дослідження і прогноз», 2012 р.; Н. Сєрокурова «Суспільно-

географічні особливості туристично-рекреаційного потенціалу Харківської області», 

2013 р.; Т. Маншиліна «Суспільно-географічне дослідження розвитку міст-

супутників та приміської зони Києва», 2015 р.  

К. Нємець – професор кафедри соціально-економічної географії та 

регіонознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Дисертація К. Нємця була присвячена обґрунтуванню ролі суспільної географії в 

дослідженні інформаційного складника взаємодії суспільства і природи [268]. У ній 

з’ясовано суть взаємодії суспільства і природи, обґрунтовано поняття інформаційно-

суспільно-географічного простору, сформульовано інформаційно-синергетичну 

парадигму суспільної географії та інформаційно-ноосферну стратегію 

природокористування. К. Нємець виявив типи інформаційного обміну в 

соціогеосистемах; обґрунтував інформаційні моделі взаємодії соціальних та 

природних систем; дослідив моделі природокористування, розвитку суспільства, 

соціогеосистем різних рівнів. Установив закономірності інформаційного обміну в 

системах матеріального переносу, процесу інформаційної взаємодії систем, а також 

виявив особливості інформаційного складника соціогеопроцесу в Україні, 

сформулював основні принципи інформаційної взаємодії суспільства і природи. 

К. Нємець створив власну наукову школу, він перший з наукової школи Я. Олійника 

вже підготував доктора наук, започаткувавши наукову школу нового рівня. Ідеться 
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про П. Шуканова та його дослідження «Суспільно-географічні особливості 

формування глобального цивілізаційного простору», 2014 р. [592]. У ньому автор 

окреслив засади дослідження глобального цивілізаційного простору, а саме 

методику моделювання цивілізаційного розвитку глобальних та регіональних 

соціогеосистем; обґрунтував застосування семантико-етимологічного методу для 

визначення понять «цивілізація», «глобалізація», «мондіалізація», «глокалізація»; 

проаналізував вплив цивілізаційного чинника на територіальну організацію 

суспільства; розробив модель глобального цивілізаційного простору; визначив місце 

України у глобальному цивілізаційному просторі. Кандидатами наук під 

керівництвом К. Нємця стали: О. Корнус «Територіальна організація системи 

обслуговування населення Сумської області та шляхи її вдосконалення», 2009 р.; 

П. Вірченко «Просторова організація системи освіти регіону (на прикладі 

Харківської області)», 2010 р.; Г. Кулєшова «Суспільно-географічні особливості 

прикордонних соціогеосистем (на прикладі Харківської області)», 2010 р.; 

Г. Дудкіна «Суспільно-географічні особливості інвестиційної діяльності Луганської 

області», 2012 р.; О. Самойлов «Соціальна безпека регіональної соціогеосистеми (на 

прикладі Харківської області)», 2012 р.; С. Отечко «Територіальна організація 

транспортної системи Харківського регіону (на прикладі підсистеми автомобільного 

транспорту)», 2013 р.; В. Грушка «Суспільно-географічні особливості формування 

геоекологічної ситуації в старопромисловому регіоні (на прикладі 

Дніпропетровської області)», 2014 р.; Т. Погребский «Територіальні особливості 

системи охорони здоров’я Волинської області», 2015 р.   

М. Барановський – завідувач кафедри географії Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. У його дисертації було розроблено засади 

вивчення сільських депресивних територій, проаналізовано; з’ясовано зміст 

системно-структурного, синергетичного та біхевіористичного підходів до 

дослідження депресивних територій; здійснено аналіз чинників і визначено 

закономірності формування сільських депресивних територій. Визначено також 

інтегральний показник розвитку сільських районів, критеріальні межі 

депресивності, проведено делімітацію сільських депресивних районів України; 
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розроблено підходи, принципи та заходи стимулювання розвитку сільських 

депресивних територій України [26].  

А. Калько – завідувач кафедри географії та туризму Міжнародного економіко-

гуманітарного університету імені акад. С. Дем’янчука (м. Рівне). У своєму 

докторському дослідженні висвітлив засади формування та розвитку національної 

безпеки, з’ясував методичні підходи до аналізу факторів мінерально-ресурсної 

безпеки України. У роботі було оцінено рівень забезпеченості держави мінерально-

сировинними ресурсами; запропоновано методики делімітації державних територій 

за територіальної фрагментації держав; обґрунтовано вплив різних видів загроз 

національній мінерально-ресурсній безпеці: техногенних, природних і соціальних. 

Запропоновано принципи боротьби із загрозою міжнародного тероризму з 

мінерально-ресурсної безпеки [183].  

О. Афанасьєв – доцент кафедри фізичної та економічної географії 

Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара (до 2014 р.). У 

дисертації О. Афанасьєва були розроблені засади аналізу основ регіонального 

природокористування; описано концепцію природокористування. Запропоновано 

виокремлювати спеціальний напрям історичної географії – історію регіонального 

природокористування. Він розглянув етапи розвитку природокористування в 

Україні; окреслив принцип регіоналізації території України на засадах 

концептуального географічного центризму, вивчив процеси формування окремих 

складників регіональної антропосфери, визначив стратегічні й операційні цілі 

регіонального природокористування [14]. 

С. Запотоцький – професор кафедри економічної та соціальної географії 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У докторській 

дисертації розробив основи дослідження регіональної конкурентоспроможності; 

поглибив підходи до трактування сутності поняття «регіональна 

конкурентоспроможність». Визначив особливості формування регіональних 

конкурентних переваг; дослідив закономірності та принципи забезпечення 

регіональної конкурентоспроможності, вивчив чинники її формування, 

сформулював підходи та способи оцінки регіональної конкурентоспроможності; 
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визначив й проаналізував типи, а також провів комплексну типізацію регіонів 

України за рівнем конкурентоспроможності; проаналізував проблеми та обґрунтував 

напрями оптимізації регіонального конкурентоспроможного розвитку [143]. 

Кандидатські дисертації під керівництвом Я. Олійника захистили: Н. Казакова 

«Водно-ресурсний потенціал як регіональний фактор соціально-економічного 

розвитку (на прикладі Харківської області»), 2001 р.; В. Матвієнко «Теоретичні 

аспекти української економічної і соціальної географії», 2001 р.; С. Запотоцький 

«Територіальна організація продовольчого ринку Черкаської області», 2002 р.; 

Т. Коропатник «Територіальна організація агроресурсного потенціалу Чернігівської 

області», 2002 р.; В. Пасько «Територіальна організація земельно-ресурсного 

потенціалу Чернігівської області», 2003 р.; Н. Корнілова «Суспільно-географічні 

засади дослідження територій з критичною екологічною ситуацією (на прикладі 

Київської області)», 2006 р.; Н. Краснопольська «Науковий потенціал української 

географії: формування, розміщення, напрями», 2006 р.; Н. Рибачик «Територіальна 

організація телеінформаційного комплексу в Україні», 2006 р.; І. Запотоцька 

«Територіальна організація соціальної сфери Черкаської області та основні 

напрямки її вдосконалення», 2007 р.; Р. Клочко «Суспільно-географічний аналіз 

геополітичного положення України в сучасній Європі», 2007 р.; О. Трусій 

«Територіальна організація наукового потенціалу України», 2008 р.; С. Шевчук 

«Розвиток методологічних основ суспільної географії в Україні у ХХ столітті», 

2008 р.; В. Зеленчук «Територіальна організація регіонального промислового 

комплексу (на матеріалах Вінницької області)», 2009 р.; Л. Запорожець 

«Продовольчий ринок Столичного суспільно-географічного району та основні 

напрями удосконалення його територіальної організації», 2010 р.; А. Ковтун 

«Суспільно-географічні дослідження ринку праці педагогічних кадрів сільської 

місцевості регіону (на прикладі Київської області)», 2010 р.; К. Мельник «Ринок 

цінних паперів України: суспільно-географічне дослідження», 2010 р.; Л. Мельник 

«Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області», 2010 р.; І. Єрко 

«Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської 

області», 2011 р.; Є. Петрук «Регіональний розвиток житлово-комунального 
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господарства України: суспільно-географічне дослідження», 2011 р.; К. Січкаренко 

«Територіальна організація системи вищої освіти України», 2011 р.; Г. Симочко 

«Туристично-рекреаційні ресурси Закарпатської області та напрями їх 

раціонального використання», 2012 р.; Б. Клімчук «Комплексно-пропорційний 

розвиток Волинської області в ринкових умовах», 2013 р.; А. Крашеніннікова 

«Демогеографічна система Чернігівської області та основні напрямки 

вдосконалення її розвитку», 2013 р.; С. Руденко «Природно-ресурсний потенціал 

фізико-географічних регіонів України: суспільно-географічне дослідження», 2013 р.; 

Г. Голуб «Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської 

області», 2014 р.; В. Шульга «Суспільно-географічне дослідження екологічного 

туризму Сумської області», 2014 р.; О. Ільїв «Територіальна організація освітнього 

комплексу Волинської області», 2015 р.; О. Гнатюк «Суспільно-географічні аспекти 

дослідження територіальної ідентичності населення Подільського регіону», 2015 р. 

Характерною ознакою наукової школи М. Паламарчука є те, що основоположні 

теоретичні дослідження, які визначали подальший розвиток суспільної географії в 

Україні, виконували не лише доктори. Як свідчить тематика вже проаналізованих 

дисертацій, окремі категорії, методи, закономірності чи положення теорії 

комплексоутворення досить успішно розроблялися в межах кандидатських 

досліджень. У 1979 р. І. Пушкар (1941–2014), згодом професор кафедри економічної 

та соціальної географії Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка, захистив кандидатську дисертацію «Територіальна 

структура регіонального агропромислового комплексу (на прикладі Івано-

Франківської області)», у якій було здійснено першу спробу дослідження 

територіальної структури обласного АПК. І. Пушкар з’ясував сутність цієї 

структури, виокремивши елементарні агропромислові територіальні системи, 

спеціалізовані агропромислові райони й підрайони, інтегральні агропромислові 

підрайони та приміські АПК; запропонував основні напрями вдосконалення 

територіальної структури молокопромислових, м’ясопромислових, цукробурякових, 

плодоовочеконсервних систем Івано-Франківської області. Наукова програма 

І. Пушкаря охоплювала процеси трансформації структури й територіальної 
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організації АПК регіонів, проблеми суспільної географії областей західної України. 

Під керівництвом І. Пушкаря кандидатами наук стали: Л Заєць «Територіальна 

організація льонопромислового комплексу Західно-Поліського району», 1997 р.; 

А. Кошіль «Місто як суспільно-територіальний комплекс (на прикладі міста 

Тернополя)», 1999 р.; О. Садовник «Економіко-географічний аналіз життєдіяльності 

населення Тернопільського обласного суспільно-територіального комплексу», 

1999 р.; Б. Заблоцький «Регіональний сільськогосподарський меліоративний 

комплекс та його територіальна організація», 2001 р.; Т. Лужанська «Виробничо-

територіальні типи сільськогосподарських підприємств Закарпатської області: 

суспільно-географічне дослідження», 2003 р.; Т. Заставецький «Регіональна система 

міських поселень: структура і особливості функціонування у період трансформації 

суспільства (на матеріалах Хмельницької області)», 2004 р.; Н. Флінта «Культурно-

освітній комплекс регіону і його територіальна організація (на матеріалах 

Тернопільської області)», 2006 р.; Л. Заставецька «Трансформація системи 

розселення регіону в умовах удосконалення адміністративно-територіального 

устрою (на прикладі Тернопільської області)», 2008 р. 

З метою завершення розгляду доробку наукової школи М. Паламарчука варто 

також оглядово розглянути внесок у науку тих її представників, які під 

керівництвом М. Паламарчука захистили кандидатські дисертації, а докторські – під 

керівництвом інших учених, а також тих дослідників, що не захищали докторські 

дисертації (табл. 4.3.4).  

Таблиця 4.3.4 

Характеристика внеску  в суспільну географію України кандидатів наук, 

підготовлених у межах наукової школи М. Паламарчука 

 
Здобувачі 

наукового 

ступеня,  

рік захисту 

Тема кандидатської дисертації Внесок у розвиток науки 

Н. Курилюк, 1970 

р. 

«Географія виробництва 

технічних культур в областях 

Поділля і Північної 

Буковини» 

Проаналізовано структуру, рівень розвитку і розміщення 

виробництва технічних культур; оцінено природно-

економічні умови території; установлено територіальні 

форми організації галузі. 

Р. Литвиненко, 

1970 р. 

«Промислові територіальні 

комплекси Харківської 

області і шляхи їх 

удосконалення» 

З’ясовано фактори й закономірності формування 

промислових територіальних комплексів; розроблено 

вихідні положення методики виявлення комплексів; 

виокремлено промислові територіальні комплекси в 
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межах Харківської області.   

Н. Процко, 

1970 р. 

«Питання функціональної 

структури промислового 

комплексу економічного 

району (на прикладі 

Донецько-Придніпровського 

району)» 

З’ясовано сутність функціональної структури районного 

промислового комплексу і її складників; визначено 

співвідношення понять та розроблено методику 

розрахунку спеціалізації промислового комплексу 

економічного району та його міжрайонної функції.  

К. Тащук,  

1971 р. 

«Територіальна структура 

промислового комплексу 

економічного району (на 

прикладі Південно-Західного 

економічного району СРСР)» 

Розкрито сутність територіальної структури 

промисловості і її елементів; розроблено методичні 

основи виявлення й аналізу елементів територіальної 

структури промисловості; вивчено фактори формування 

територіальної структури районного промислового 

комплексу.  

В. Белозьорова, 

1972 р. 

«Рівні економічного розвитку 

районів УРСР і тенденції їх 

зближення» 

З’ясовано сутність процесу зближення рівнів 

економічного розвитку районів; розроблено положення 

розрахунку  рівнів економіки районів; проаналізовано 

рівні економічного розвитку районів України на різних 

історичних етапах; виявлено основні тенденції в рівнях 

економіки районів України. 

Т. Яснюк, 

1974 р.   

«Мінерально-сировинні 

ресурси і формування 

районних циклів виробництва 

(на прикладі Донецько-

Дніпровського економічного 

району СРСР)» 

Розроблено типізацію мінеральних ресурсів за їхньою 

роллю в ТПП і формуванні районного промислового 

комплексу; установлено взаємозв’язки між елементами 

територіальної структури мінерально-сировинних 

ресурсів та елементами територіальної структури 

промисловості; виявлено основні районні цикли 

виробництва, сформовані на базі мінеральних ресурсів; 

досліджено структуру вугільно-металургійного циклу.  

Є. Бітаєва, 

1975 р. 

«Обласний аграрно-

промисловий комплекс і його 

територіальна організація (на 

прикладі Кіровоградської 

області УРСР)» 

Розкрито сутність процесу формування обласного АПК; 

визначено його місце в єдиному господарському 

комплексі країни; виявлено типи аграрно-промислових 

територіальних систем в обласному АПК. 

С. Малюк, 

1980 р. 

Територіальна організація 

обласного агропромислового 

комплексу (на прикладі 

Полтавської області УРСР)» 

Виявлено компоненти АПК, з’ясовано механізм й 

особливості територіальної організації АПК на рівні 

адміністративної області; досліджено вплив розвитку 

систем міських поселень на територіальну організацію 

обласного АПК; уведено поняття функціонально-

територіальної ланки АПК і його інтегрального ядра та їх 

формування.  

Л. Немченко, 

1980 р. 

«Об’єктивні основи 

формування і структура 

обласного промислового 

комплексу (на прикладі 

Гомельської області БРСР)» 

Вивчено промисловий комплекс області в галузевому, 

функціональному й територіальному аспектах; 

досліджено основи формування промислового комплексу 

обласного рівня; виявлено форми територіального 

зосередження корисних копалин і з’ясовано їхню 

комплексоутворювальну здатність; уведено поняття 

простої і галузевої сукупності виробництва, 

багатогалузевого промислового куща; розроблено схему 

елементів територіальної структури комплексу.  

І. Смирнов, 

1981 р. 

«Територіальна організація 

виробничих зв’язків між 

промисловістю і торгівлею та 

шляхи її удосконалення (на 

прикладі виробництва і 

споживання тканин в УРСР)» 

Досліджено господарські взаємовідносини, які зв’язують 

промисловість і торгівлю; розроблено теоретичні основи 

територіальної організації господарських зв’язків; 

класифікацію зв’язків системи «виробництво-торгівля-

споживання»; запропоновано методику економіко-

географічного дослідження територіальної організації 

взаємозв’язків між промисловістю і споживанням.   

В. Полюхович, 

1982 р. 

«Регіональний продовольчий 

комплекс і удосконалення 

його територіальної 

організації» 

Розглянуто територіальну організацію виробництва і 

споживання продовольчих товарів; з’ясовано сутність 

регіонального продовольчого комплексу, основні 

принципи і фактори його формування; установлено 

співвідношення між продовольчим і суспільно-

географічним комплексом району, інтегральним і 

спеціалізованим продовольчим комплексом; розроблено 
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концепцію виробничо-споживчих комплексів. 

А. Ткачов, 

1983 р. 

«Регіональне використання 

земельних ресурсів і 

управління територіальним 

розвитком міста» 

Виявлено закономірності освоєння міської території; 

розроблено напрями вдосконалення використання 

земельних ресурсів міста; обґрунтовано концепцію 

управління перетворенням міських земель у процесі 

розвитку виробництва й розселення в єдиній 

територіальній структурі міста. 

О. Заставецька, 

1985 р. 

«Економіко-географічні 

основи комплексного 

економічного розвитку 

території (на прикладі 

Тернопільської області 

УРСР)» 

Реалізовано уявлення про економіко-географічні основи 

комплексного розвитку території; приведено в систему 

економіко-географічні підходи й методи для 

обґрунтування основних напрямів такого розвитку; 

досліджено природні передумови комплексного 

економічного розвитку території методом природно-

ресурсних циклів.  

О. Крайовий, 

1985 р. 

 «Транспортна система в 

регіональному 

агропромисловому комплексі 

(економіко-географічне 

дослідження на прикладі 

Черкаської області)» 

З’ясовано сутність транспортної системи, яка обслуговує 

АПК регіону; виявлено вплив процесів 

агропромислового комплексоутворення на формування 

транспортної системи; досліджено галузеву, 

функціональну й територіальну структуру транспортної 

системи в обласному АПК; визначено напрями 

вдосконалення транспортного обслуговування АПК 

Черкаської області та територіальної організації 

бурякоцукрового і молочно-промислового комплексів. 

О. Кузьминська, 

1985 р. 

«Територіальна організація 

промисловості і розселення в 

зоні міської агломерації (на 

прикладі Київської  

агломерації)» 

Розроблено економіко-географічні основи вивчення 

процесу розселення населення в контексті промислового 

комплексоутворення в зоні Київської агломерації; 

визначено основні чинники, структурні форми та 

територіальну організацію промисловості агломерації. 

К. Пироженко, 

1985 р. 

«Структура і територіальна 

організація лісовиробничого 

комплексу (на прикладі 

Київського Придніпров’я)» 

Введено поняття природо-ресурсно-господарського та 

лісо-продовольчо-господарського комплексу; 

змодельовано структуру цих комплексів; розроблено 

методичні основи їх дослідження; з’ясовано 

співвідношення між інтегральним лісовиробничим та 

спеціалізованим лісопромисловим і лісопродовольчим 

комплексами. 

Л.  Ковтун, 

1986 р. 

«Спеціалізовані 

агропромислові територіальні 

комплекси: картографічні 

методи дослідження» 

Розроблено підходи  до використання картографічного 

методу в дослідженнях спеціалізованих АПК з метою 

вдосконалення спеціалізації та міжгалузевої інтеграції  

виробництва.  

В. Захарченко, 

1986 р. 

«Територіально-галузева 

структура регіонального 

промислового комплексу (на 

прикладі Житомирської 

області)» 

Обґрунтовано доцільність використання концепції 

структурних рівнів для розвитку теорії структури 

регіонального промислового комплексу; створено 

уявлення про ієрархію регіонального комплексу, 

визначено місце в ній ТОС; розроблено положення 

методики дослідження ТОС; проведено аналіз ТОС 

промислового комплексу області. 

В. Щабельська, 

1988  р. 

«Виробничо-територіальні 

системи в обласному 

тваринницько-промисловому 

комплексі (на прикладі 

Київської області)» 

Виявлено типи виробничо-територіальних систем в 

обласному тваринницько-промисловому комплексі; 

установлено відмінності між поняттями АПК та 

агропромислова територіальна система; виявлено типи 

виробничих і виробничо-територіальних  тваринницьких 

систем адміністративного району.  

М. Бредихін, 

1990 р. 

«Агропромисловий комплекс 

Чуйської долини Киргизької 

РСР: удосконалення 

структури і територіальної 

організації» 

Розроблено основи економіко-географічного 

дослідження регіонального АПК в умовах міжгірної 

котловини; методику обґрунтування формування 

приміського АПК; вивчено процес формування АПК в 

Чуйській долині; досліджено  галузеву, функціональну й 

територіальну структуру комплексу.  

С. Лісовський, 

1990 р. 

«Природокористування в 

обласному промисловому 

комплексі (на прикладі 

Житомирської області)» 

Розроблено теоретико-методологічні підходи й методику 

дослідження регіонального промислового 

природокористування із застосуванням територіально-

компонентних балансів; виокремлено елементи 
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територіальної структури та проведено типізацію 

мінеральних ресурсів Житомирської області; 

установлено вплив  ПРП на розвиток і розміщення 

промислового комплексу області.   

Ю. Палеха, 

1990 р. 

«Принципи територіальної 

організації соціальної 

інфраструктури в суспільно-

територіальному комплексі 

(на прикладі Луганської 

області)» 

З’ясовано сутність соціальної інфраструктури як 

економіко-географічної категорії; вивчено галузеву і 

територіальну структуру соціальної інфраструктури; 

розроблено науково-методичні дослідження соціальної 

інфраструктури на обласному рівні; обґрунтовано 

принципи її територіальної організації.  

 

Дослідження М. Паламарчука та представників його наукової школи 

охоплювали широкий спектр проблем суспільної географії, однак домінували 

питання формування суспільно-територіальних комплексів і систем, їх структурного 

аналізу, а також взаємодії суспільства з природою [311, с. 7–12]. Основні зусилля 

школи передовсім були спрямовані на розробку та розвиток теорії ТВК, зокрема на 

обґрунтування виробничо-територіального комплексоутворення, його принципів, 

визначення ТВК, дослідження форм його територіального зосередження і з’ясування 

основних закономірностей формування; розробку напрямів дослідження 

мінерально-сировинних ресурсів, виявлення механізму зв’язків між використанням 

корисних копалин і формуванням промислових територіальних комплексів; 

вивчення промислового комплексу економічних районів, його структури та 

чинників; обґрунтування наукової категорії АПК та їхньої типології, визначення 

закономірностей функціонування АПК, теорії та методики їх дослідження в 

галузевому, функціональному та територіальному відношеннях, виявлення чинників 

формування АПК та особливостей їх територіальної організації; розробку основ 

удосконалення територіальної структури АПК, раціонального природокористування 

[254, с. 3–8]. 

Висновки до четвертого розділу 

 

1. Формування районної школи слід пов’язати з розвитком комплексного 

країнознавства в кін. ХІХ ст., що в умовах національного відродження набувало ролі 

обґрунтування об’єктивної необхідності творення України як національної держави. 

Становлення районної школи у суспільній географії в Україні припало на 1920-ті рр. 

Районна школа в 1920-х рр. була представлена В. Садовським, В. Тимошенком, 
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К. Дубняком, А. Синявським, Ф. Матвієнко-Гарнагою та ін. Вона розвивалася під 

впливом європейської науки, зокрема німецької школи географії, а особливо 

хорологічної концепції А. Геттнера. Учнем А. Геттнера був харківський географ 

О. Івановський, а вже його учні – К. Дубняк та Ф. Матвієнко-Гарнага обґрунтували 

наукові засади краєзнавчого напряму в науці, що досить швидко трансформувався в 

районний. Представники хорологічного напряму трактували район як господарський  

ландшафт, теоретичні основи якого були обґрунтовані А. Синявським. Вагомий 

внесок у становлення районної школи здійснили вчені, що працювали за кордоном:  

В. Садовський та В. Тимошенко.  

2.  З поч. 1930-х рр. економічна географія вимушена була переформатувати 

свою методологію на засади районної школи. В умовах розбудови планової 

економіки та індустріалізації господарства країни виняткової ролі набувало 

економіко-географічне районування. Економіко-географічні дослідження в Україні 

після 1934 р. здійснювалися в умовах радянської науки. Економіко-географи 

України безальтернативно змушені були розвивати концепції наукової школи 

М. Баранського – М. Колосовського. 

3. У 1930–40-х рр. вчені розробляли основи внутрішньообласного районування, 

а наприкінці 1950-х рр. розпочали дослідження спеціалізації великих економічних 

районів, рівнів їхнього економічного розвитку, впливу мінерально-сировинних 

ресурсів на функціональну й територіальну структуру районів. Обґрунтування 

мережі районів було здійснене І. Кугукалом, Л. Корецьким, О. Ващенком та ін. 

Зусилля кін. 1950–60-х рр. були спрямовані на обґрунтування схем розвитку 

економічних районів, економіко-географічні дослідження мінерально-сировинних 

ресурсів, пошук оптимальної системи населених пунктів, розробку конкретних схем 

територіальної організації виробництва та переробки сільськогосподарської 

продукції, дослідження сільськогосподарського районування території України, 

комплексне вивчення галузей промисловості, сільського господарства, трудових 

ресурсів та шляхів їх раціонального використання. М. Паламарчук спрямував 

зусилля наукової школи на виявлення територіальної структури великих 

економічних районів. Було опрацьовано основи класифікації, установлено типи 
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наявних ТВК, що дало змогу розробити теоретичні основи формування різних типів 

комплексів, створити теорію територіальної структури економічного району.  

4. Економіко-географічна школа, яка розвивалася в рамках районної 

методології, мала важливі напрацювання проблем господарських комплексів. У 

1960–80-х рр. було зреалізовано низку проектів, пов’язаних зі спеціалізацією та 

комплексним розвитком економічних районів; географією природних ресурсів; 

формуванням ТВК, територіальною організацією виробництва та географією 

промисловості; агропромисловим комплексоутворенням та географією сільського 

господарства; географією населення і систем міського та сільського розселення; 

економіко-географічною картографією; районним плануванням. Лідерами районно-

комплексної школи в Україні були М. Паламарчук, О. Діброва, Д. Богорад, 

Л. Корецький, О. Ващенко, М. Ігнатенко, І. Твердохлєбов.  

5. Першим в Україні географічним інститутом академічного типу був УНДІГК. 

За час короткотривалого існування його колективу, очолюваного С. Рудницьким, 

вдалося організувати й розпочати фундаментальні наукові дослідження з основних 

галузей географічної науки. Упродовж 1927–1934 рр. працювали такі відділи 

УНДІГК: математичної географії та картографії (завідувач – С. Рудницький),  

фізичної географії (завідувач – М. Дмитрієв), біогеографії (завідувач – Г. Величко), 

антропогеографії (реорганізований у відділ економічної географії; керівники – 

В. Геринович (1927–1928 рр.), К. Дубняк (1928 – 1929 рр.), І. Ландо (1929–1934 рр.), 

описової географії (завідувач – К. Дубняк), що був ліквідований у 1928 р. 

6. Дослідницька програма наукової школи УНДІГК  була обґрунтована лідером 

школи С. Рудницьким у статті «Завдання Українського географічного інституту та 

його видавництв». Представниками наукової школи УНДІГК в галузі 

антропогеографії (економічної географії) були С. Рудницький, Г. Величко, 

В. Геринович, К. Дубняк, І. Ландо, В. Баб’як, а також інші наукові співробітники та 

аспіранти. Науково-дослідна діяльність УНДІГК репрезентована дослідницькою 

діяльністю у сфері суспільної географії, експедиційною роботою, підготовкою 

фахівців, картографуванням території України, видавничою діяльністю тощо.  

7. Найбільшою за чисельністю та найпотужнішою за кадровим потенціалом 
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школою-колективом суспільної географії в Україні стала наукова школа 

М. Паламарчука  (15 докторів та 32 кандидати наук), який розробив теорію 

територіального комплексоутворення, а разом зі своїми учнями досліджував різні її 

аспекти: теорія та методика дослідження  господарського комплексоутворення 

(докторські дисертації: Я. Жупанський, С. Іщук, Д. Стеченко, Л. Руденко; 

кандидатські дисертації: В. Белозьорова, О. Заставецька, Л. Ковтун, Ю. Палеха, 

Н. Процко, Д. Стеченко, К. Тащук); географія природокористування та ПРП 

(докторські дисертації: І. Горленко, Р. Іванух, Я. Олійник; кандидатські дисертації: 

І. Горленко, С. Лісовський, А. Ткачов, Т. Яснюк); географія промисловості та 

промислове комплексоутворення (докторські дисертації: П. Масляк; кандидатські 

дисертації: В. Захарченко, С. Іщук, Р. Литвиненко, П. Масляк, Л. Немченко, 

К. Пироженко, В. Полюхович, І. Смирнов, Р. Язиніна); географія сільського 

господарства та агропромислове комплексоутворення (докторські дисертації: 

Г. Балабанов, В. Нагірна, М. Пістун, В. Семенов, Р. Язиніна; кандидатські 

дисертації: Г. Балабанов, Є. Битаєва, М. Бредихін, В. Жабицька, О. Крайовий, 

Н. Курилюк, С. Малюк, Я. Олійник, І. Пушкар, В. Семенов, В. Щабельська). 

8. Учні М. Паламарчука заснували власні наукові школи, що представлені 

основними напрямами суспільно-географічних досліджень. Потужні наукові школи 

сформували Л. Руденко (С. Лісовський, І. Гукалова, Ю. Палеха, І. Яковенко, 

В. Захарченко, Є. Маруняк), Я. Олійник (Л. Нємець, М. Дністрянський, К. Мезенцев, 

К. Нємець, І. Швець, М. Барановський, А. Калько, О. Афанасьєв, С. Запотоцький, 

В. Дармограй), М. Пістун (О. Паламарчук, П. Луцишин, І. Дудник, Н. Коцан), 

С. Іщук (О. Любіцева, І. Смирнов, В. Джаман, О. Гладкий), Я. Жупанський 

(В. Круль, П. Сухий), І. Горленко (Г. Підгрушний). Підготовлені учнями 

М. Паламарчука доктори наук (О. Любіцева та К. Нємець) в межах своїх наукових 

шкіл вже підготували докторів наук (О. Колотуха, П. Шуканов).  

Основні положення четвертого розділу роботи від ображені у працях автора 

[35; 545; 553; 554; 559; 560; 561; 562; 564; 565; 566; 567; 569; 577; 582]. 
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РОЗДІЛ 5. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИЯВИ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ 

 

5.1. Особливості підготовки й захисту дисертацій у рамках наукових шкіл  

 

Аналіз сучасних досліджень присвячених формуванню суспільної географії в 

Україні свідчить, що особливості підготовки наукових кадрів у цій галузі ще не було 

предметом окремих студій, поза увагою вчених залишилася й специфіка написання 

дисертацій із суспільної географії, варіювання їхньої тематики на різних етапах. 

На поч. ХХ ст. центрами підготовки наукових кадрів у галузі суспільної 

географії були університети. Свого часу в Російській імперії сформувалася особлива 

модель підготовки та атестації наукових кадрів, яка відрізнялася від такої моделі в 

країнах Західної Європи. Вона формувалася на принципах централізованого 

характеру, тобто врегулювання порядку присудження наукових ступенів 

відбувалося не на рівні університету, а за допомогою нормативних актів 

загальнодержавного значення; встановлення чіткої ієрархії наукових ступенів; 

надання дисертації статусу не лише кваліфікаційної, але й наукової роботи; 

процедура публічного захисту дисертації тощо. Право присуджувати наукові 

ступені з географії (магістра чи доктора) було надано всім університетам, а єдині 

вимоги висувалися до здобувачів наукових ступенів і порядку їх присвоєння. Перша 

дисертація з географії в Україні була підготовлена Г. Величком з теми «Пластика 

польсько-руських земель з особливим поглядом на Карпати» і захищена в 1893 р.  

під науковим керівництвом А. Ремана. А вже в 1901 р. дисертацію на тему «Плями 

сонячні», теж під керівництвом А. Ремана, захистив С. Рудницький. У 1913 р. 

О. Івановський під керівництвом Д. Анучіна захистив докторську дисертацію 

«Населення Землі. Досвід антропологічної класифікації».  

Така система проіснувала до 1918 р., коли відповідним декретом радянської 

влади «Про зміни в складі і устрої державних наукових і вищих навчальних 

закладів» наукові ступені і вчені звання були ліквідовані. Загалом у дореволюційний 

час було закладено основи подальшого розвитку системи підготовки наукових 
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кадрів у галузі суспільної географії, а деякі правила такої підготовки, що діяли в 

Російській імперії, отримали в СРСР конкретизацію і розвиток. 

Формування радянської системи підготовки наукових кадрів відбулося 

упродовж 1920–30-х рр. Спочатку вона здійснювалася за традиціями 

дореволюційних університетських статутів із присудженням наукових ступенів двох 

рівнів – магістра і доктора. На поч. 1920-х рр. підготовка наукових кадрів 

розгорнулася також на базі науково-дослідних кафедр під керівництвом найбільш 

досвідчених учених. Нормативні документи НКО уможливлювали присудження 

наукового ступеня доктора наук. Підготовку кадрів через аспірантуру було 

запроваджено в 1922 р.  Основними тенденціями цього часу стали пряме втручання 

держави в підготовку наукових кадрів через запровадження низки законодавчих 

норм з її регламентації, директивне планування наукової діяльності та її ідеологічна 

заангажованість [370]. Упродовж 1920 – поч. 1930-х рр. в Україні оформилося два 

провідних центри підготовки кадрів економіко-географів. Це, зокрема, УНДІГК та 

Інститут економіки АН УРСР. Економіко-географічні дослідження в УНДІГК були 

зосереджені у відділах антропогеографії (згодом економічної географії та 

країнознавства) і описової географії під керівництвом С. Рудницького, Г. Величка, 

В. Гериновича та К. Дубняка. В Інституті економіки функціонував відділ 

економічної географії під керівництвом К. Воблого. Саме вони – лідери наукової 

школи економічної географії – керували підготовкою наукових кадрів. Варто також 

зазначити, що на цьому етапі складання здобувачами екзаменів відігравало 

важливішу роль, ніж сам захист дисертації.  

Відновлення наукових ступенів в УРСР пов’язують із прийняттям у 1934 р. 

Постанови про наукові ступені і вчені звання. Отже, у 1934 р. в СРСР була 

запроваджено два наукові ступені – кандидата й доктора наук. При цьому 

спеціальність «економічна географія» розглядалася одночасно в межах 

географічних, історичних та економічних наук. Було ухвалено вимоги до порядку 

присудження ступенів, визначено перелік ВНЗ, які мали право присуджувати 

наукові ступені в галузі економічної географії. В УРСР право присуджувати 

науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «економічна 
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географія» було надано лише Інституту економіки АН УРСР. До війни це право (але 

в галузі географічних наук) отримали також Харківський та Одеський університети. 

Повноваження кваліфікаційних комісій із надання вчених ступенів були передані 

новоствореній ВАК. Одним із нововведень системи стало призначення наукових 

керівників для здобувачів наукових ступенів кандидата наук, що дає змогу 

ідентифікувати наукові школи які сформувалися як дослідницькі колективи.  

Отже, підготовка наукових кадрів економіко-географів напередодні війни була 

врегульована багатьма нормативними документами. Із сер. 1930-х рр. система 

підготовки наукових кадрів потрапила в повну залежність від політичного та 

соціально-економічного розвитку, що зумовило упровадження політики стосовно 

загального збільшення чисельності наукових кадрів вищої кваліфікації.  

Про здобуття наукового ступеня за результатами захисту дисертацій у його 

сучасному розумінні можна говорити лише починаючи з 1934 р. У цей час з 

економічної географії в УРСР були захищені лише кандидатські дисертації 

О. Діброви «Комплексне вивчення Бессарабії» (1936 р.), Ф. Трипільця «Економіко-

географічна характеристика Дніпропетровської області» (1938 р.), Л. Білогуб 

«Економіко-географічна характеристика Полтавської області» (1939 р.), О. Ващенка 

«Економіко-географічна характеристика Київської області» (1939 р.), 

М. П’ятигорського «Економіко-географічна характеристика Сталінської області» 

(1939 р.), К. Пяртлі «Економіко-географічне дослідження Японії» (1939 р.), 

П. Сольонова «Харківська область: економіко-географічна характеристика» 

(1939 р.), О. Чегоряна «Економіко-географічна характеристика Вінницької області» 

(1939 р.),М. Демченка «Економіко-географічна характеристика Ворошиловградської 

області» (1940 р.). Усі вони, за винятком країнознавчого дослідження К. Пяртлі, 

були присвячені комплексним економіко-географічним характеристикам областей 

УРСР. З-поміж здобувачів наукових ступенів Г. Ваньков, О. Діброва, М. Демченко, 

П. Сольонов та О. Чегорян пройшли аспірантську підготовку в УНДІГК, а тому їх 

можна вважати учнями наукової школи УНДІГК. Серед довоєнних кандидатів наук 

докторами наук уже в післявоєнний час стали лише О. Діброва та О. Ващенко, вони 

ж сформували власні наукові школи.  
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Посилення державного контролю за підготовкою наукових кадрів 

підтверджується урядовими постановами 1940–50-х рр. У 1940-х рр. постала 

проблема не лише кількості, проте і якості дисертаційних досліджень із економічної 

географії. Досить часто подані до захисту дисертації не відповідали вимогам до 

наукових досліджень. Водночас незважаючи на труднощі повоєнного часу вдалося 

розпочати роботу з підготовки кадрів, однак ВНЗ все ж таки відчували суттєву 

потребу у фахівцях. Щоб ліквідувати цю проблему, було вжито низку заходів: 

розширено мережу аспірантури із навчанням без відриву від виробництва та введено 

окрему форму – річну аспірантуру.  

Першою повоєнною дисертацією з економічної географії, захищеною в УРСР у 

1945 р., було дослідження також колишнього аспіранта УНДІГК, І. Старовойтенка 

на тему «Економіко-географічний нарис Київської області». Упродовж другої пол. 

1940-х рр. в УРСР було захищено мало дисертацій, що пояснюється складним 

матеріальним становищем здобувачів та відсутністю висококваліфікованих 

наукових керівників. У цей час економічна географія УРСР остаточно підпала під 

вплив російських географів – московської та ленінградської шкіл, який 

простежувався аж до розпаду СРСР. Головними центрами з підготовки наукових 

кадрів економіко-географів в УРСР упродовж другої пол. 1940–50-х рр. були 

Київський університет та Інститут економіки АН УРСР. Водночас саме на цей 

період припало організаційне оформлення економічної географії в університетах 

Харкова, Львова, Чернівців та Одеси. З кін. 1950-х рр. як окремий осередок 

підготовки кадрів економіко-географів постала РВПС. 

На цьому етапі в галузі економічної географії докторами наук стали лише 

О. Діброва та М. Паламарчук. Зокрема, О. Діброва став першим доктором 

географічних наук в галузі економічної географії в 1957 р. без захисту дисертації за 

підготовлений навчальний посібник «Економічна географія Української РСР» (така 

практика зберігалася в СРСР з 1934 до 1960 р.). Доктором економічних наук у галузі 

економічної географії в 1959 р. став М. Паламарчук, захистивши дисертацію на тему 

«Економічні проблеми розвитку і розміщення цукробурякового виробництва в 

Українській РСР». Саме ці вчені й стали в майбутньому лідерами наукової школи 
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економічної географії в УРСР.  

Дисертаційні дослідження 1940–50-х рр. мали переважно описовий характер і 

здійснювалися в межах загальноприйнятого в СРСР районно-комплексного 

напряму: Н. Первякова «Дніпропетровська область: економіко-географічна 

характеристика» (1947 р.), І. Рибачок «Економіко-географічна характеристика 

Житомирської області» (1948 р.), А. Томчук «Полтавська область: економіко-

географічна характеристика» (1949 р.), М. Русаков «Дрогобицька область: досвід 

економіко-географічної характеристики» (1949 р.), В. Симоненко «Чернігівська 

область: економіко-географічна характеристика» (1950 р.), Т. Трипілець 

«Економіко-географічна характеристика Запорізької області» (1952 р.), Ф. Мачихін 

«Економіко-географічна характеристика Кам’янець-Подільської області УРСР» 

(1953 р.), Н. Стогній «Економіко-географічна характеристика Запорізької області» 

(1954 р.) М. Коломієць «Полтавська область: економіко-географічна 

характеристика» (1958 р.), М. Лапко «Дніпропетровська область: економіко-

географічна характеристика» (1958 р.) тощо. Це були, як і в довоєнний час, 

комплексні економіко-географічні характеристики областей УРСР. При цьому 

відчувалася підвищена увага науковців до окремих областей, деяким з них було 

присвячено кілька дисертацій, окремі області зовсім не були  об’єктами досліджень. 

Серед нових напрямів розвитку, що фіксуємо за тематикою дисертацій, 

захищених упродовж 1950-х рр., варто виокремити географію сільського 

господарства: Г. Кривченко «Географія сільського господарства Центрального 

Полісся і його головні проблеми (досвід аналізу його слабких місць і шляхи їх 

подолання)» (1952 р.), М. Хилюк «Географія сільського господарства 

Кіровоградської області УРСР» (1954 р.), І. Сваричевський «Географія сільського 

господарства Дрогобицької області» (1957 р.), Г. Побережна «Географія сільського 

господарства Харківської області» (1958 р.); географію окремих галузей 

промисловості: Г. Баранська «Розміщення цукрової промисловості західних 

областей УРСР» (1953 р.);  геоурбаністику та географію міст: Є. Капчинська 

«Економіко-географічна характеристика міста Полтави» (1950 р.); країнознавство та 

економічну географію зарубіжних країн: О. Храмов «Економіко-географічна 
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характеристика Гармської області Таджицької РСР» (1947 р.), А. Смородинцева 

«Монгольська Народна Республіка: економіко-географічна характеристика» 

(1951 р.), І. Твердохлєбов «Досвід економіко-географічної характеристики областей 

Словаччини» (1952 р.) та К. Одарченко «Тунісія: економіко-географічна 

характеристика» (1955 р.). Проблеми економіко-географічного районування 

розглянуто в дисертації Г. Зільбера «Природно-історичні райони Львівської області» 

(1955 р.), а історію географії в дисертації В. Павлової «Картографічне вивчення 

території УРСР: історичний огляд» (1950 р.). Присудження наукових ступенів у 

перше повоєнне десятиліття відбувалося на нормативній базі довоєнного часу.  

Дисертації економіко-географів України 1940–50-х рр. не охопили проблем 

теорії та методики економіко-географічних досліджень, географії промисловості, 

географії природокористування, а також соціальної географії. Показово, що серед 

когорти економіко-географів, які захистили кандидатські дисертації упродовж 1940–

50-х  рр., лише І. Мукомель у подальшому став доктором наук. Загалом 1950-ті рр. 

характеризувалися скороченням захистів дисертацій економіко-географічної 

тематики. Основною причиною цього була відсутність досвідчених докторів наук, 

професорів, які могли б на високому рівні здійснювати керівництво аспірантами. 

Урядовою постановою 1956 р. було скасовано докторантуру як форму підготовки 

наукових кадрів, що також не сприяло підготовці фахівців вищої кваліфікації.  

Водночас у цей період в УРСР почала формуватися потужна школа економічної 

географії, було закладено основи пріоритетних напрямів її подальшого розвитку 

упродовж 1960–80-х рр. Спостережено активізацію діяльності аспірантури з 

економічної географії у ВНЗ (Київський, Львівський, Сімферопольський) і науково-

дослідних установ (СГ АН УРСР); зростання ролі АН УРСР як центру економіко-

географічних досліджень; упорядкування номенклатури наукових спеціальностей; 

появу спеціалізованих учених рад. Відновлення в 1980-х рр. докторантури як форми 

підготовки наукових кадрів сприяла якісній підготовці фахівців у галузі суспільної 

географії. У цей час відбулося розширення номенклатури наукових спеціальностей 

[196]. Постанова РМ СРСР від 1972 р. затвердила такий перелік спеціальностей: 

географічні науки (11.00.02 – економічна географія СРСР, 11.00.03 – економічна та 
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політична географія зарубіжних країн), економічні або географічні науки (08.00.04 – 

економіка районів СРСР, розміщення продуктивних сил СРСР і зарубіжних країн; 

08.00.05 – економіка, організація управління і планування народного господарства, у 

тому числі за галузями народного господарства; 08.00.14 – світове господарство і 

міжнародні економічні відносини; 08.00.15 – світове соціалістичне господарство і 

економіка зарубіжних соціалістичних країн; 08.00.16 – економіка капіталістичних 

країн; 08.00.17 – економіка країн, що розвиваються; 08.00.19 – економіка і 

розміщення природних ресурсів). Гальмували підготовку наукових кадрів, як і 

раніше, державна централізація, плановість, ідеологізація, партійний контроль, 

русифікація тощо.   

Упродовж 1960-х рр. докторами наук стали: Д. Богорад «Принципи, методи і 

організація районного планування промислових районів», І. Мукомель 

«Сільськогосподарські зони УРСР», Н. Блажко «Економіко-географічні методи 

дослідження системи міських поселень (на прикладі УРСР)», М. Шраг «Основні 

питання теорії комплексного розміщення промисловості УРСР», А. Золовський 

«Проблеми комплексного картографування економіки колгоспів і радгоспів 

адміністративних районів і областей УРСР». Ці вчені представили методологічне 

обґрунтування основних напрямів економіко-географічних досліджень та визначили 

пріоритети розвитку науки в наступні десятиліття: географія промисловості, 

географія сільського господарства, географія населення та розселення, районне 

планування, економіко-географічна картографія. Кількість кандидатів наук у цей час 

зросла, близько 45 осіб отримали науковий ступінь. З-поміж них 18 у майбутньому 

стали докторами наук: М. Пістун «Географія виробництва технічних культур 

Волинської і Рівненської області», М. Ігнатенко «Географія хімічної промисловості 

карпатських областей УРСР», Ю. Пітюренко «Розвиток і розміщення міських 

поселень Донецької області», Р. Іванух «Розміщення і спеціалізація сільського 

господарства Львівської області», Я. Жупанський «Географія промисловості Івано-

Франківської області», М. Крачило «Географія населення і населених пунктів 

Хмельницької області», В. Поповкін «Новий тип загальноекономічних карт (на 

прикладі карти УРСР)», О. Топчієв «Географічні основи земельного кадастру 
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гірських районів (на прикладі Українських Карпат)», О. Шаблій «Лісопромисловий 

комплекс Українських Карпат (тенденції розвитку і структура)», Р. Язиніна 

«Плодоовочева консервна промисловість Подільського економічного району та її 

територіальна організація», М. Багров «Формування та розвиток міжрайонних 

транспортно-економічних зв’язків територіально-економічного комплексу (на 

прикладі Південного економічного району)», А. Доценко «Населення і трудові 

ресурси Астраханської області», С. Іщук «Територіальна спеціалізація і виробничі 

зв’язки промисловості (на прикладі Львівської області)», Б. Яценко «Північні 

райони Японії (економіко-географічна характеристика)», І. Горленко «Вплив 

мінеральних ресурсів на формування промислового комплексу економічного району 

(на прикладі Південно-Західного економічного району УРСР)», П. Коваленко 

«Економічний розвиток міських поселень Північного Лівобережжя УРСР», 

А. Степаненко «Розміщення і спеціалізація тваринництва і територіальна організація 

переробки його продукції (на прикладі Черкаської області УРСР)», Л. Чернюк 

«Розвиток машинобудування і його вплив на економічний ріст і формування 

виробничих комплексів промислових центрів (на прикладі великих міст УРСР)». Ці 

дослідники згодом сформували власні наукові школи, обґрунтували низку нових 

наукових напрямів суспільно-географічної науки.  

Протягом 1970-х рр. докторами наук стали 11 осіб: Ф. Заставний «Економіко-

географічні проблеми дослідження територіально-промислових комплексів», 

М. Ігнатенко «Проблеми розвитку і розміщення хімічної промисловості західних 

районів УРСР», Л. Корецький «Економічні проблеми розвитку і розміщення 

територіальної організації промисловості УРСР (методологія і аналіз)», О. Ващенко 

«Атлас розвитку господарства західної частини УРСР з найдавніших часів до 1970-х 

років ХХ століття», В. Оникієнко «Актуальні питання відтворення і ефективності 

використання трудових ресурсів СРСР», П. Волобой «Проблеми територіальної 

спеціалізації і комплексного розвитку народного господарства УРСР», М. Пістун 

«Аграрно-територіальні комплекси (теорія і досвід економіко-географічного 

дослідження)», Ю. Пітюренко «Питання методології і методики дослідження 

регіональних систем міських поселень (на прикладі УРСР)», О. Шаблій 
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«Міжгалузеві територіальні комплекси (проблеми теорії і методики дослідження)», 

В. Поповкін «Регіональні дослідження планування (деякі питання теорії і практики 

на прикладі союзної республіки з обласним поділом)» та О. Топчієв «Моделі 

просторової організації геосистем». Швидкими темпами збільшувалася кількість 

кандидатів наук, зокрема упродовж 1970–1979 рр. кандидатські ступені отримали 55 

осіб. Серед них докторами наук у подальшому стали В. Жабицька, В. Нудельман, 

Л. Руденко, А. Голіков, М. Фащевський, О. Краснопольський, С. Писаренко, 

Д. Стеченко, О. Хомра, М. Голіков, В. Дергачов, Г. Балабанов, О. Паламарчук.  

Період 1980-х рр. позначився збереженням тенденцій попереднього часу щодо 

кількості захистів дисертацій із економічної географії: 9 докторських та 69 

кандидатських. Докторами наук стали Я. Жупанський «Дослідження виробничо-

територіальних комплексів картографічним методом (проблеми, методика, 

застосування)», І. Горленко «Мінеральні ресурси і комплексоутворення в 

промисловості», Л. Руденко «Наукові основи створення карт для цілей 

територіального планування», А. Голіков «Територіальна організація водного 

господарства СРСР», Р. Язиніна «Спеціалізований регіональний агропромисловий 

комплекс і його територіальна організація», В. Дергачов «Економіко-географічні 

проблеми освоєння берегової зони моря», М. Голіков «Інфраструктурно-

територіальний комплекс: теорія, методика, практика», О. Паламарчук «Суспільно-

територіальні системи (логіко-математична розробка географічної теорії і методика 

структурного аналізу)», В. Нудельман «Методологічні основи економіко-

географічного прогнозування в районному плануванні і містобудівництві». З-поміж 

захищених у 1980-х рр. кандидатів наук у майбутньому стали докторами І. Смирнов, 

В. Семенов, П. Масляк, Я. Олійник, І. Яковенко, М. Мальський, П. Луцишин, 

О. Любіцева, О. Заставецька, О. Бейдик, І. Дудник, В. Джаман, Л. Мармуль, 

Л. Шевчук.  

Отже, протягом усього періоду існування радянської системи підготовки та 

атестації наукових кадрів, із часу її формування в 1934 р. і до 1991 р., зберігалися 

два наукові ступеня кандидата і доктора наук, ззмінювалися лише вимоги до їх 

здобувачів, до самих дисертацій, порядку захисту тощо.  
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За роки незалежності в Україні було прийняті законодавчі і нормативні акти, 

що регулюють порядок присудження наукових ступенів та спрямовані передовсім 

на підвищення якості наукових досліджень та інтеграції вітчизняної науки у світове 

співтовариство. Водночас постійні зміни на законодавчому рівні часто ставали 

деструктивним чинником у підготовці наукових кадрів. У 1992 р. в Україні 

розпочала роботу ВАК, на яку було покладено завдання з організації та проведення 

атестації наукових кадрів, керівництва роботою спеціалізованих учених рад, 

здійснення контролю за науковим рівнем дисертацій, якості їх експертизи, 

затвердження наукових ступенів.  

Упродовж 1990–2000 рр. спостерігалися розбудова академічного сектору науки, 

осередком якого стали ІГ НАНУ та РВПС; збільшення кількості аспірантів, 

докторантів, захищених ними дисертацій; збільшення кількості навчальних закладів, 

де функціонує аспірантура, та розширення мережі спеціалізованих учених рад із 

захисту дисертацій; визначення пріоритетних напрямів суспільно-географічних 

досліджень через затвердження паспорта спеціальності. Отже, якісно нові 

соціально-економічні та політичні умови розвитку Української держави починаючи 

з 1991 р. сприяли підготовці дисертацій із суспільної географії, їх кількість зросла, 

розширився спектр досліджень, було започатковано напрями, чи відновлено ті, що 

не мали розвитку в радянський час.  

Мережа спеціалізованих учених рад, що отримали право приймати до захисту 

дисертації зі спеціальності 11.00.02 на початку 1990-х рр. була представлена двома 

докторськими (ІГ НАНУ та Київський університет) і двома кандидатськими 

(Одеський і Львівський університети) радами. Згодом було відкрито докторську 

раду в Одеському університеті. Відповідно до розпорядження КМУ в 1996 р. було 

затверджено новий перелік спеціальностей наукових працівників. У ньому було 

збережено спеціальність 11.00.02 «економічна та соціальна географія», а ліквідовано 

спеціальність 11.00.10 «історія географічної науки» [192; 255]. Вищій атестаційній 

комісії доручили посилити контроль за рівнем дисертацій, зокрема щодо 

опублікування одноосібної монографії для докторського дослідження.   

Докторами наук у 1990-х рр. стали: Р. Іванух «Регіональні проблеми 
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підвищення ефективності використання і охорони природи сільськогосподарських 

ресурсів УРСР», С. Писаренко «Трудові ресурси і територіальна структура 

суспільно-територіального комплексу (економіко-географічні аспекти 

дослідження)», А. Степаненко «Соціально-економічний розвиток міст: проблеми 

комплексності і збалансованості (суспільно-географічне дослідження на прикладі 

УРСР)» (це була перша дисертація в Україні, у назві якої використано термін 

«суспільна географія»), Д. Стеченко «Методологічні основи територіального 

планування обласних господарських комплексів (на прикладі УРСР)», О. Хомра 

«Територіальна організація відтворення населення», Г. Балабанов «Агропромислові 

комплекси: територіальний системно-структурний аналіз (на матеріалах України)», 

М. Крачило «Економіко-географічні проблеми туризму та його ефективність 

(питання теорії, методики, практики)», В. Руденко «Природно-ресурсний потенціал і 

методи його економіко-географічного дослідження (на прикладі України)», 

П. Коваленко «Економіко-географічні проблеми розвитку міських поселень 

України», Л. Мармуль «Підвищення ефективності розвитку і функціонування 

регіонального агропромислового комплексу в умовах формування ринкових 

відносин (на прикладі АПК Південного району України)», П. Масляк 

«Машинобудування в господарських комплексах: теорія і практика територіальної 

взаємодії», М. Фащевський «Територіальна організація життєдіяльності населення 

(методологія та науково-методичні основи суспільно-географічного дослідження)», 

М. Мальський «Еколого-економічні основи розвитку територіальних господарських 

систем (теоретико-методологічні аспекти)», В. Нагірна «Тваринницько-

промисловий комплекс України (територіальна організація і 

природокористування)», С. Іщук «Територіально-виробничі комплекси і економічне 

районування (методологія, теорія)», В. Семенов «Економічні основи реформування 

регіонального АПК в умовах переходу до ринкових відносин», П. Луцишин 

«Територіальна організація обласного суспільно-географічного комплексу (на 

прикладі Волинської області)», Я. Олійник «Еколого-економічні проблеми 

територіальної організації виробництва і природокористування», І. Дудник 

«Прогнозування низових суспільно-географічних систем: теоретико-методологічний 
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підхід», А. Доценко «Територіальна організація розселення (теорія і практика)», 

О. Заставецька «Соціально-економічний комплекс обласного рівня: теоретико-

методологічні основи розвитку і територіальної організації», М. Нікітіна 

«Геоекономічний фактор територіально-галузевої реструктуризації національного 

господарства України». Тематика більшості дисертацій 1990-х рр. залишалася 

традиційною, висвітлювалися питання географії природокористування, географії 

населення та географії міст, трудових ресурсів, промислових і агропромислових 

комплексів. Однак у цей час спектр тематики досліджень значно розширився, 

оскільки розглядалися проблеми еколого-економічного аналізу господарства та 

територіальних систем, географії туризму та геоекономіки.  

Розробка нових напрямів досліджень у 1990-х рр. була характерна для 

кандидатських досліджень. Так, новизною тематики відзначалися роботи 

М. Барановського та Т. Шпараги (географія сфери послуг), В. Бабарицької, 

О. Байтерякова, І. Карташевської, О. Король, І. Смаля, Н. Стецько (географія 

рекреації та туризму), А. Гольцова (географія умов життя населення), 

М. Дністрянського, В. Стафійчука, Є. Хана (політична географія), В. Круля 

(історична географія), М. Лаврук (етногеографія), С. Павлова та В. Патійчука 

(географія релігій).  

Багато кандидатів наук, які захистили дисертації в 1990-х рр., упродовж 2000–

2015 рр. стали докторами: М. Барановський «Сільські депресивні території України: 

теоретико-методологічні засади суспільно-географічного дослідження», І. Гукалова 

«Якість життя населення України: теоретико-методологічні основи суспільно-

географічного дослідження», М. Дністрянський «Етнополітична географія України: 

проблеми теорії, методології, практики», Н. Коцан «Територіальна організація 

митної діяльності в Україні», В. Круль «Ретроспективно-географічний аналіз 

поселень Західної України», С. Лісовський «Економіко-географічні засади 

збалансованого розвитку України», К. Мезенцев «Суспільно-географічне 

прогнозування регіонального розвитку: теорія, методологія, практика», Ю. Палеха 

«Теорія і практика визначення вартості територій і оцінки земель населених пунктів 

України (економіко-географічне дослідження)», Г. Підгрушний «Промисловість і 
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регіональний розвиток України (теорія та практика суспільно-географічного 

дослідження», І. Ровенчак «Географія культури: проблеми теорії, методології та 

методики досліджень», В. Смаль «Суспільно-географічні основи дослідження 

постіндустріальної трансформації господарства країн Європейського Союзу», 

С. Сонько «Теоретичні основи формування просторових соціогеосферних систем у 

контексті концепції стійкого розвитку України», П. Сухий «Формування та розвиток 

агропромислового комплексу західноукраїнського регіону: суспільно-географічний 

аналіз».  

Докторами також стали кандидати наук, які захистили свої роботи до 1990 р. 

або після 2000 р.: М. Багров «Регіональна геополітика (на прикладі Криму)», 

Б. Яценко «Структура господарства Японії (економіко-географічне дослідження 

господарства постіндустріальної країни)», О. Любіцева «Геопросторова організація 

туристичного процесу», І. Смирнов «Логістичний напрям у суспільній географії: 

теорія і практика досліджень», О. Бейдик «Методологія і методика аналізу 

рекреаційно-туристських ресурсів України», В. Джаман «Регіональні системи 

розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі західного регіону України)», 

Л. Нємець «Соціально-географічні основи стратегії переходу України на модель 

стійкого розвитку», І. Яковенко «Теоретико-методологічні основи рекреаційного 

природокористування (суспільно-географічне дослідження)», Л. Шевчук «Медико-

соціальні основи використання трудового потенціалу в Україні», К. Нємець 

«Суспільно-географічні основи інформаційного розвитку соціогеосистем», 

О. Гладкий «Суспільно-географічне дослідження промислових агломерацій 

України: теорія, методи, практика», Р. Лозинський «Етномовна географія України», 

М. Мальська «Формування і розвиток просторових систем послуг (теорія та 

практика реалізації)», І. Воронін «Суспільно-географічне дослідження процесів 

інформатизації суспільства», А. Калько «Мінерально-ресурсна безпека України 

(конструктивно-географічний аналіз)», О. Афанасьєв «Суспільно-географічні 

основи регіонального природокористування: теорія і методологія (на прикладі 

Південно-Східної України)», Ю. Кисельов «Суспільно-географічні основи 

теоретичних та прикладних геософічних досліджень в Україні», С. Запотоцький 
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«Наукові засади формування конкурентоспроможності регіону: суспільно-

географічне дослідження», Л. Заставецька «Системи розселення і геопросторові 

аспекти вдосконалення адміністративно-територіального устрою України», 

П. Шуканов «Суспільно-географічні особливості формування глобального 

цивілізаційного простору», В. Яворська «Регіонально-демографічні процеси в 

Україні: теоретико-методологічні аспекти», І. Пилипенко «Центро-периферійні 

процеси і структури в територіальній організації суспільства», Д. Мальчикова 

«Методологія і методика геопланування сільської місцевості на регіональному 

рівні». Ці вчені якісно збагатили науковий потенціал суспільної географії, 

обґрунтували нові напрями її досліджень, започаткували власні суспільно-

географічні школи.  

Отже, ХХІ ст. позначилося ускладненням змісту суспільно-географічних 

досліджень, розширенням їхньої об’єктно-предметної сфери, подальшою 

диференціацію науки. Як свідчить тематика докторських дисертацій, науковці 

цікавилися традиційними напрямами досліджень і водночас активізували увагу до 

актуальних проблем соціальної географії, регіональної політики та регіонального 

управління, сталого розвитку, геоінформатики, політичної географії та геополітики.   

Аналіз дисертацій зі спеціальності «економічна та соціальна географія» 

останніх десятиліть демонструє, що в назві багатьох робіт використовуються 

словосполучення «суспільно-географічний аналіз», «суспільно-географічне 

дослідження», «суспільно-географічна характеристика». Тематика та зміст 

дисертацій свідчить про переважання тем із проблем соціальної географії, 

природокористування та еколого-економічного розвитку територій. Інші 

дисертаційні роботи присвячені проблемам формування суспільно-територіальних 

комплексів і систем різного рівня, географії рекреації та туризму. Протягом 

останнього десятиліття були виконані й дисертації, що порушують питання якості 

життя населення, депресивності регіонального розвитку та збалансованого розвитку 

територій різного рівня, регіонального економічного розвитку та його 

програмування, геопланування, регіональної політики та етнополітики, проблем 

глобалізації світового простору тощо.  
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Упродовж 2000–2015 рр. кандидатами географічних наук зі спеціальності 

«економічна та соціальна географія» стали 281 особи, а тематика їхніх досліджень 

також потверджує розширення спектра суспільно-географічних досліджень: 

суспільно-географічна регіоналістика, географія зарубіжних регіонів та країн, 

географія транспорту та зв’язку, географія сфери послуг, географія способу життя 

населення, рекреаційна географія та географія туризму, демо- та етногеографія, 

політична географія та геополітика, методика суспільно-географічних досліджень, 

регіональне управління, геоекономіка, географія ринку, медична географія, 

географія освіти та науки, історична географія, географічне краєзнавство тощо.  

На поч. 2000-х рр. з’явилися перші дисертації з проблем розвитку суспільної 

географії в Україні, авторами яких були В. Матвієнко, О. Вісьтак. У 2003 р. 

постановою ВАК України було започатковано нову спеціальність для здобувачів 

наукових ступенів у галузі географічних наук – 11. 00.13 «історія географії». Із цієї 

спеціальності було захищено лише одну докторську дисертацію – М. Костриця 

«Географічне краєзнавство України: теоретико-методологічні засади, історія, 

практика» – та 9 кандидатських – О. Чернюх, Н. Краснопольська, О. Яроменко, 

С. Шевчук, О. Борисова, Ю. Кандиба, О. Троценко, М. Шевчишен, О. Федюк. Слід 

зазначити, що дві з них (О. Борисової та О. Троценко) були виконані з проблем 

історичної географії. Показовим є той факт, що 7 із 9 дисертацій були присвячені 

питанням розвитку суспільної географії. У 2012 р. ВАК закрила цю спеціальність.   

За офіційними даними МОН [633], станом на 1 січня 2016 р. в Україні діяло 

1050 спеціалізованих учених рад, проте лише 7 (0,66 % від загальної кількості) із 

них мають право проводити захисти дисертацій зі спеціальності «економічна та 

соціальна географія» (4 докторські і 3 кандидатські).  

Аналіз захистів докторських дисертацій із суспільної географії за два останні 

десятиліття (табл. 5.1.1) також демонструє, що суспільно-географічні дослідження 

не посідають домінувальних позицій у системі наукових досліджень, а науковий 

потенціал суспільної географії у загальному науковому потенціалі держави має 

низькі показники. Із загальної кількості захищених в Україні упродовж 1993–

2015 рр. докторських дисертацій 52 роботи були суспільно-географічними, що 



372 
 

становить 35 % від загальної кількості робіт із географічних наук. 

Таблиця 5.1.1 

Кількісні показники захисту докторських дисертацій в Україні  

за 1993–2015 рр. 
                 Роки 

 

Кількість 

захистів 
1
9
9
3
  

1
9
9
4
  

1
9
9
5
  

1
9
9
6
  

1
9
9
7
  

1
9
9
8
  

1
9
9
9
  

2
0
0
0
  

2
0
0
1
  

2
0
0
2
  

2
0
0
3
  

2
0
0
4
  

Усього 784 687 499 720 524 376 461 539 454 550 587 717 

Географічні науки 10 9 3 4 5 5 5 1 6 4 8 14 

11.00.02 4 0 2 2 2 3 1 0 3 0 2 4 

 

2
0
0
5
  

2
0
0
6
  

2
0
0
7
  

2
0
0
8
 

2
0
0
9
  

2
0
1
0
  

2
0
1
1
  

2
0
1
2
  

2
0
1
3
  

2
0
1
4
  

2
0
1
5
   

Усього 665 745 761 725 826 997 972 932 1289 1178 1036  

Географічні науки 2 12 3 4 5 12 3 5 12 10 6  

11.00.02 2 7 1 1 2 4 2 2 3 3 2  

 

Якщо ж порівняти кількість захистів докторських дисертацій із суспільної 

географії з кількістю захистів докторських дисертацій з географічних наук, то за 

останні роки спостерігається майже стале співвідношення між ними. У 1994 р. із 9 

захищених дисертацій з географічних наук не було жодної із суспільної географії, у 

2004 р. їх було 4 із 14, у 2013 р. – 3 із 12; більша їх частка була характерна для 

1995 р. – 2 із 3) та 2005 р. (2 із 2). Середньорічний показник захисту докторських 

дисертацій в Україні із географічних наук становить  6 дисертацій на рік, а із 

суспільної географії – 2 дисертації (Рис. 5.1.1).  

 

Рис. 5.1.1 Динаміка захисту докторських дисертацій з географічних наук та 

суспільної географії в Україні у 1993–2015 рр.  
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Наукометричний аналіз функціонування наукових шкіл у суспільній географії в 

Україні ми проведемо в наступній частині нашого дослідження.  

Із затвердженням у 2015 р. нового переліку спеціальностей, відповідно до яких 

в Україні здійснюється підготовка фахівців, у найбільш скрутному становищі 

опинилася спеціальність «економічна та соціальна географія». Введення нової 

спеціальності «Науки про Землю», що об’єднала 21 спеціальність геологічного і 

географічного профілів, однозначно не сприяє розвитку географічної науки загалом 

та її суспільного складника. Згідно з визначеною відповідністю спеціальностей 2011 

та 2015 рр. для здобувачів наукових ступенів усі географічні науки внесені до нової 

спеціальності «Науки про Землю», у той час коли географічні спеціальності 

переліку 2011 р. виявилися розпорошеними за різними спеціальностями в переліку 

2015 р. Зокрема,  спеціальність «економічна та соціальна географія» одночасно 

потрапила до двох галузей знань – природничих наук (спеціальність «Науки про 

Землю») та соціальних і поведінкових наук (спеціальність «Економіка»), те саме 

сталося і зі спеціальністю «політична географія та геополітика»;  спеціальність 

«географія рекреації і туризму» опинилася і в галузі природничих наук («Науки про 

Землю»), і в галузі сфери послуг (спеціальність «Туризм»). Із метою належного 

забезпечення розвитку географічної науки в Україні у 2016 р. виокремлено 

спеціальність «Географія». Остання потребує визначення відповідних спеціалізацій, 

з-поміж яких мають бути виокремлені такі, як «економічна та соціальна географія 

України», «природокористування та сталий розвиток територій», «географія 

світового господарства», «географія населення та розселення», «політична географія 

та геополітика», «географія рекреації та туризму», «управління регіональним 

розвитком» тощо. 

Проведений аналіз свідчить також про наявність ряду проблем і викликів перед 

сучасною школою суспільної географії в Україні, які, разом з тим, виступають і 

стимулюючим фактором щодо подальшого розвитку науки, утвердження її 

наукового потенціалу та визнання результатів досліджень на державному рівні. 

Проблеми функціонування та перспективи розвитку наукових шкіл потребують 

окремого спеціального дослідження.   
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5.2. Наукометричний аналіз дисертацій із суспільної географії 

 

Поступ суспільно-географічної науки значною мірою реалізується в процесі 

кандидатських і докторських досліджень. Отже, знання результатів, одержаних у 

ході виконання дисертацій є одним з напрямів пізнання розвитку науки.  

Проведений нами аналіз майже 700 дисертацій (85 – докторських і 599 – 

кандидатських), захищених з проблем суспільної географії у 1936 – 2015 рр., істотно 

розширює уявлення про межі її об’єктно-предметної сфери. Він дає змогу оцінити 

внесок конкретних шкіл у науку, з’ясувати сучасний її стан, напрями розвитку, 

ступінь розробки методології, теорії та методики. Такий аналіз уможливлює 

представлення суспільної географії не лише через монографії чи підручники, а 

ознайомлення з еволюцією наукового знання упродовж тривалого часу, 

простеження науково-методичних підходів, репрезентованих різними науковими 

школами.  Наше завдання – описати динаміку та структуру захищених в Україні 

докторських і кандидатських дисертацій з метою пізнання розвитку науки, 

формування наукових шкіл, визначення подальших напрямів досліджень. 

У формуванні суспільної географії в Україні були лише окремі спроби аналізу її 

дисертаційного фонду. Зокрема, окрему публікацію, присвячену цьому питанню, 

було вміщено в «Українському географічному журналі» [252]. У колективному 

дослідженні «Географічна наука в Національній академії наук України» [54], 

наведено тематику дисертацій зі спеціальності «економічна та соціальна географія» 

захищених в ІГ НАНУ з 1978 до 2008 р. Спроби висвітлити науковий потенціал 

суспільної географії України представлено у працях О. Краснопольського [202; 204] 

та С. Пугача [367]. У 2006 р. Н. Краснопольська захистила дисертацію присвячену 

аналізу наукового потенціалу географічної науки України [206]. 

Наше дослідження є спробою всебічного аналізу дисертацій, виконаних в 

Україні упродовж ХХ – поч. ХХІ ст. Із цією метою використано матеріали 

дисертаційних робіт (власне дисертації, автореферати, архівні матеріали із захисту 

дисертацій) наукових спеціальностей суспільної географії в різних варіантах її 

існування: «економічна географія», «економічна географія СРСР», «економічна 
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географія зарубіжних країн», «економічна та соціальна географія». При цьому 

розглянуто дисертації, виконані українськими вченими на території України чи поза 

її межами, а також іноземними здобувачами під керівництвом учених з України. 

Місце захисту дисертацій до уваги не брали. Ураховуючи особливості підготовки 

наукових кадрів в Україні, а також той факт, що в 1940-х – на поч. 1950-х рр. за 

результатами захистів дисертацій по спеціальності «економічна географія» 

присуджували також науковий ступінь в галузі економічних наук, дослідження 

охопило тематику всіх захищених дисертаційних робіт не лише в галузі 

географічних наук, але й економічних. Водночас ряд відомих учених, і навіть її 

лідерів уже другої пол. ХХ ст., захищаючи дисертації із суспільно-географічної 

тематики, також здобували науковий ступінь у сфері економічних наук. Отже, ми 

включили до огляду й результати досліджень докторів економічних наук, зокрема 

тих, які були або кандидатами географічних наук, або тема їхніх дисертацій 

стосувалася суспільної географії, або ж вони створили суспільно-географічні школи.  

Джерельну базу дослідження склали матеріали архівних особових справ 

здобувачів наукових ступенів 1930–60-х рр. (ІА НБУВ України – ф. 360, Державний 

архів міста Києва – ф. 1246) та автореферати дисертацій починаючи з 1948 р. (перші 

автореферати з економічної географії в УРСР були видрукувані в 1949 р. – 

О. Томчук «Полтавська область: економіко-географічна характеристика», 

М. Русаков «Дрогобицька область УРСР: досвід економіко-географічної 

характеристики», І. Кугукало «Рівненська область УРСР (економіко-географічна 

характеристика)», Л. Корецький «Волинська область УРСР: економіко-географічна 

характеристика»), більшість із яких зберігається у НБУВ та бібліотеці ІГ НАНУ. Ці 

матеріали є джерелом таких відомостей: тема, місце підготовки дисертації, науковий 

керівник (консультант), основні результати дослідження. Кожна атестаційна справа 

чи автореферат були детально розглянуті щодо встановлення напряму суспільно-

географічної науки та здобутків дисертантів. Принагідно варто зауважити, що низка 

авторефератів дисертацій 1950-х рр. не містили інформації про наукових керівників 

здобувачів наукових ступенів, цю інформацію отримано у матеріалах атестаційних 

справ. Ми припускаємо, що через об’єктивні причини (відсутність відомостей у 
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НБУВ, Російській державній бібліотеці, Науковій бібліотеці імені М. Максимовича, 

Бібліотеці ІГ НАНУ чи архівних установах) окремі дисертації могли лишитися поза 

нашою увагою, однак їх кількість не може перевищувати 5 % від загального масиву 

опрацьованих матеріалів.  

З огляду на досить тривалі хронологічні межі дослідження варто врахувати 

постійні зміни, що стосувалися підготовки наукових кадрів в Україні. Коротко 

проаналізуємо ті, які мали особливий вплив на підготовку наукових кадрів у сфері 

суспільної географії. З кін. ХІХ ст. здобувачі отримували науковий ступінь на 

підставі захисту дисертації за європейським зразком – науковий ступінь доктора 

філософії в галузі географії (перший доктор географії в Україні – Г. Величко, 

1893 р.). Така система атестації науковців була характерна як для Російської, так і 

Австро-Угорської імперій. У перші десятиріччя минулого століття наукові ступені в 

галузі географії чи суміжних з нею наук здобули В. Баб’як, В. Буцура, К. Воблий, 

В. Геринович, М. Дмитрієв, М. Дольницький, К. Дубняк, М. Іваничук, 

О. Івановський, Г. Кривченко, В. Кубійович, В. Огоновський, Ю. Полянський, 

С. Рудницький, В. Садовський, М. Самбікін, А. Синявський, О. Степанів та ін.   

З 1920-х рр. сформувалася нова система підготовки та атестації наукових кадрів 

вищої кваліфікації. Положення Раднаркому СРСР від 1925 р. затвердило інструкцію 

про порядок підготовки наукових працівників у НДІ та ВНЗ, офіційно ввівши 

поняття аспірантури. Введення наукових ступенів і учених звань не за посадою, а на 

підставі обов’язкового захисту дисертації чи підтвердження кваліфікації було 

запроваджено в СРСР у 1932 р. Постанова уряду від 1934 р. затвердила наукові 

ступені – кандидата та доктора наук, здобуття яких передбачалося за результатами 

захисту дисертацій, його порядок визначався постановою 1938 р. Перший 

радянський перелік наукових спеціальностей, за яким проводився захист дисертацій, 

було затверджено в 1939 р. У ньому економічна географія ще не зазначалася як 

окрема наукова спеціальність. Водночас із 1934 р. і до поч. 1960-х рр. у СРСР 

зберігалася практика присвоєння наукових ступенів за «особливі заслуги перед 

наукою» без захисту дисертацій. Постанова  Ради Міністрів СРСР 1948 р. «Про 

підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру» визначала 
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обов’язковий друк автореферату дисертації перед її захистом. У 1950-х рр. було 

врегульовано перелік наукових спеціальностей, з яких присуджувалися наукові 

ступені. У цьому переліку економічна географія до 1970 р. позначалася шифром 691 

«економічна географія СРСР». Урядові постанови 1977, 1984 та 1988 рр., зі свого 

боку, також регламентували номенклатуру наукових спеціальностей, відповідно до 

них економічна географія була уведена під сучасним шифром 11.00.02 «економічна 

географія СРСР» та 11.00.03 «економічна географія зарубіжних країн».  

На поч. 1990-х рр. сформувалася національна система підготовки наукових 

кадрів, що характеризувалася збереженням радянської моделі. До речі, така модель 

була офіційно закріплена Постановою КМУ від 1999 р. «Про затвердження 

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів». Лише Закон 

України «Про вищу освіту» 2014 р. передбачив упровадження європейської моделі з 

двома рівнями наукових ступенів – доктора філософії та доктора наук. 

Тривалий час захист дисертацій відбувався на засіданнях вчених рад 

відповідних факультетів ВНЗ. Таке право було надано ученій раді географічного 

факультету Київського університету. Спеціалізовані ради із захисту дисертацій з 

економічної географії в УРСР з’явилися в 1960-х рр., перша докторська рада почала 

працювати в 1978 р. у ВГ АН УРСР під керівництвом М. Паламарчука.  На сьогодні 

в Україні приймати до захисту дисертації зі спеціальності 11.00.02 докторського 

рівня мають право спеціалізовані вчені ради ІГ НАНУ, Київського, Львівського та 

Одеського університетів, а кандидатського – крім названих, ради Харківського та 

Чернівецького університетів.  

Сучасна формула спеціальності «економічна та соціальна географія» 

передбачає розробку наукових засад територіальної організації суспільства, 

дослідження територіального та комплексно-пропорційного аспектів розвитку 

продуктивних сил. Це забезпечує вивчення процесу взаємодії суспільства з 

природою, розміщення виробництва, розселення населення, організації території з 

урахуванням природних, соціальних, економічних й екологічних чинників, 

прогнозування розвитку окремих регіонів.  

Перші кандидатські дисертації назва й зміст яких засвідчує проведене 
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суспільно-географічне дослідження (власне, це були дослідження з економічної 

географії), з’явилися у другій пол. 1930-х рр. Першою кандидатською дисертацією в 

галузі економічної географії було дослідження О. Діброви на тему «Комплексне 

вивчення Бессарабії» (1936 р.). Він же став у 1957 р. і першим економіко-географом 

доктором географічних наук, захистивши роботу (у вигляді навчального посібника) 

«Економічна географія Української РСР».  

Щодо докторських досліджень, то їх нараховувалося 85 (12 % від усіх 

захищених дисертацій), а співвідношення докторських і кандидатських дисертацій 

становить 1:7. За роки незалежності спостерігається тенденція збільшення кількості 

докторських дисертацій, що є свідченням, з одного боку, реалізації 

фундаментальних проблем суспільно-географічної науки, а з іншого – розробки 

напрямів науки, які почали формуватися в нових соціально-економічних умовах. 

Загальну динаміку захистів дисертацій із суспільної географії показано на рис 5.2.1. 

 

Рис 5.2.1. Динаміка захистів дисертацій (1936–2015 рр.) 

Після появи в Україні перших докторів наук – О. Діброва (1957 р.), 

М. Паламарчук (1959 р.), Д. Богорад (1961 р.) – уже з 1965 до 1972 р. спостерігалася 

тенденція захисту однієї докторської дисертації упродовж року (І. Мукомель, 

Н. Блажко, М. Шраг, А. Золовський, О. Ващенко, В. Оникієнко), і тільки в 1970 р. 
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уперше відбулося три захисти (Ф. Заставний, М. Ігнатенко, Л. Корецький). Така 

сама тенденція характерна і для 1974– 1989 рр., коли в середньому щороку 

з’являлося по одному доктору наук: П. Волобой (1974 р.), М. Пістун (1975 р.), 

Я. Жупанський (1980 р.), І. Горленко (1982 р.), Л. Руденко (1983 р.), А. Голіков 

(1984 р.), Р. Язиніна (1985 р.), В. Дергачов (1986 р.), М. Голіков (1987 р.), а в окремі 

роки відбувалося по два захисти: Ю. Пітюренко і О. Шаблій (1978 р.), В. Поповкін і 

О. Топчієв (1979 р.), О. Паламарчук і В. Нудельман (1989 р.). Зростання кількості 

захищених докторських дисертацій фіксуємо з 1990 р. (Р. Іванух, С. Писаренко, 

А. Степаненко). Як видно з графіка, лише в 1994 р. не було захищено жодної 

докторської дисертації, натомість у 1991 р. – 2 (Д. Стеченко, О. Хомра), 1992 р. – 3 

(Г. Балабанов, М. Крачило, В. Руденко), 1993 р. – 4 (П. Коваленко, Л. Мармуль, 

П. Масляк, М. Фащевський), 1995 р. – 2 (М. Мальський, В. Нагірна), 1996 р. – 2 

(С. Іщук, В. Семенов), 1997 р. – 2 (П. Луцишин, Я. Олійник), 1998 р. – 3 (І. Дудник, 

А. Доценко, О. Заставецька), 1999 р. – 1 (М. Нікітіна).   

Аналіз кількості захищених докторських дисертацій на поч. ХХІ ст. за роками 

показує, що найбільша їх кількість (7) спостерігається у 2006 р. (М. Дністрянський, 

В. Захарченко, Н. Коцан, В. Круль, К. Мезенцев, К. Нємець, С. Сонько). В 2004 та 

2010 р. було захищено по 4 дисертації: В. Джаман, С. Лісовський, Л. Нємець, 

І. Яковенко та М. Барановський, О. Гладкий, Р. Лозинський, І. Ровенчак відповідно, 

у 2001, 2013 та 2014 рр. по 3 (М. Багров, О. Краснопольський і Б. Яценко у 2001 р.; 

О. Афанасьєв, С. Запотоцький та Ю. Кисельов у 2013 р.; Л. Заставецька, 

П. Шуканов, В. Яворська у 2014 р.), а по 2 дисертації – у 2003 р. (О. Любіцева, 

І. Смирнов), 2005 (О. Бейдик, Л. Шевчук), 2009 р. (Ю. Палеха, П. Сухий), 2011 р. 

(В. Смаль, М. Мальська), 2012 р. (І. Воронін, А. Калько) та 2015 р. (І. Пилипенко, 

Д. Мальчикова). Лише по одній докторській дисертації було захищено у 2007 р. 

(Г. Підгрушний) та 2008 р. (І. Гукалова).  

Для кандидатських дисертацій, як видно з графіка, була характерна загальна 

тенденція до зростання кількості їх захистів, особливо в 1950–60-х та 1990–2000-х 

рр. Максимальна кількість кандидатських дисертацій, захищених у довоєнні роки, 

припала на 1939 р. (6), у 1950-х рр. – на 1953 р. (7), 1960-х рр. – на 1966 р. (10), 1970-
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х рр. – по 9 (1973, 1974 рр.), 1980-х рр. – 10 (1985 р.), 1990-х рр. – 16 (1999 р.), 2000-

х рр. – 21 (2007 р.) та 30 у 2010 р.  

Отже, спостерігається значна варіабельність обох кривих на графіку. 

Наприклад, у першій пол. 1960-х, другій пол. 1990-х рр. помічено зростання 

кількості захищених дисертацій, а в перші роки незалежності – зменшення, така 

тенденція була характерна не лише для суспільно-географічних досліджень. З 

1996 р. кількість дисертацій поступово збільшувалася. Водночас поліноміальний ряд 

кількості дисертацій при невисокому коефіцієнті детермінації виявляє їх очевидне 

зростання впродовж усіх років.  

Динаміка захищених дисертацій з проблем суспільної географії безпосередньо 

пов’язана з періодами розвитку наукових шкіл у суспільній географії в Україні. На 

основі аналізу динаміки дисертацій з проблем суспільної географії виокремлюємо 

чотири періоди: 

І період (1893–1935 рр.) – від захисту першої дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії в галузі географії; 

ІІ період (1936–1956 рр.) – від захисту першої кандидатської дисертації; 

ІІІ період (1957–1991рр.) – від захисту першої докторської дисертації. 

ІV період (з 1991 р.) – з часу здобуття Україною незалежності. 

Таблиця 5.2.1 

Кількість захищених дисертацій за періодами (1936–2015 рр.) 
Кількість дисертацій Періоди, роки 

1936–1956 рр. 1957–1991 рр. 1992–2015 рр. 

Докторські - 32 53 

Кандидатські  63 184 352 

Усього 63 216 405 

 

Групування даних за періодами засвідчує поступове зростання кількості захищених  

дисертацій,  звісно,  в  окремі  роки  спостерігалося  їх  зменшення,  що найчастіше 

було спричинено загальними умовами розвитку науки. Аналіз розподілу захищених 

дисертацій за окремими роками виявив такий факт: якщо не враховувати роки війни, 

то лише в 1956 та 1960 рр. не було захищено жодної дисертації. Упродовж першого 

періоду найбільшу кількість дисертацій було захищено у 1949 та 1953 р. (по 7); 

другого періоду – у 1990 р. (17), а третього –у 2010 р. (34). 
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Рис. 5.2.2. Динаміка захистів дисертацій за науковими ступенями (1936–2015 рр.) 

 

Загальний масив дисертацій із суспільної географії (11.00.02 – економічної та 

соціальної географії) засвідчує дослідження з проблем економічної географії 63 %, 

соціальної географії – 37 %, однак упродовж першого та другого етапів ця 

диспропорція була значно більшою. На рис. 5.2.3 представлено розподіл дисертацій 

за цими галузями науки, що свідчить про очевидне переважання дисертацій з 

географії галузей господарства та географії населення, які разом склали 54 % від їх 

загальної кількості. Найменшу кількість дисертацій (1 %) було підготовлено та 

захищено з проблем територіальної організації ринкового господарства. 

  Динаміка захисту дисертацій із суспільної географії дає змогу порівняти 

особливості розвитку різних напрямів суспільно-географічної науки між собою, а 

також виокремити тенденції в динаміці досліджень у межах кожного з напрямів. У 

сучасному паспорті спеціальності 11.00.02  представлено 11 напрямів наукових 

досліджень. Близько 12 % досліджень розчинилися в декількох напрямах 

досліджень, це зокрема, є характерним для докторських дисертацій, коли в роботі 

розроблялися теоретико-методологічні засади конкретного напряму науки. 

Структура напрямів досліджень представлена на рис. 5.2.3.  

Загальну кількісну характеристику захищених дисертацій із суспільної 

географії представлено в межах 14 наукових напрямів (Табл. 5.2.2.). 
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Рис.5.2.3. Розподіл дисертацій за напрямами паспорта спеціальності 11.00.02.  

(1936–2015 рр.) 

Таблиця 5.2.2 

 Кількість дисертацій за галузями суспільної географії (1936–2015 рр.) 
№ Наукові напрями Дисертації, захищені упродовж 1936–2015  рр.  

Докторські  Кандидатські   Разом 

кількість % кількість % кількість % 

1 Теорія , методологія і методика суспільної географії 18 21 19 3 37 5 

2 Географія природокористування 10 12 58 10 68 10 

3 Географія населення та розселення 11 13 93 16 104 15 

4 Географія галузей промисловості 8 10 86 14 94 14 

5 Географія сільського господарства 9 11 66 11 75 11 

6 Географія сфери послуг 2 2 63 11 65 10 

7 Соціальна географія 8 10 88 14 96 14 

8 Політична географія 2 2 24 4 26 4 

9 Суспільно-географічне регіонознавство 3 3 41 7 44 5 

10 Управління розвитком регіону та регіональна політика 5 6 10 2 15 2 

11 Суспільна географія зарубіжних країн та регіонів 2 2 26 4 28 4 

12 Суспільно-географічна картографія  4 5 6 1 10 2 

13 Історична суспільна географія 2 2 10 2 12 2 

14 Історія суспільної географії 1 1 9 1 10 2 

 

Істотні відмінності щодо захищених дисертацій спостерігаються між окремими 

напрямами, наприклад географією населення і географією галузей промисловості, з 

яких було захищено 104 та 94 дисертації відповідно (що складає 29 % від усього 

масиву дисертацій) та суспільно-географічною картографією й історією суспільно-

географічної науки, з яких захищено усього по 10 дисертацій (що складає відповідно 

по 2 % від їх загального масиву). Ці розбіжності досить значні в межах докторських 

дисертацій. Найбільше  таких дисертацій з проблем теорії, методології та методики 

Теорія та методологія суспільної географії 

Методика суспільно-географічних досліджень  

Оцінка природно-ресурсного, трудового та виробничого 
потенціалу регіонів і країн 
Використання територій, стан навколишнього 
середовища 
Географія населення і розселення  

Територіальна організація виробничої і невиробничої 
сфери 
Суспільно-географічні основи регіональної політики 

Територіальна організація ринкового господарства 

Географія світового господарства та суспільна географія 
зарубіжних країн  
Політична географія, географія культури та релігій 

Історична географія та історія суспільної географії  
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– 18 або 21 %, що є закономірним, оскільки зазвичай у докторських дисертаціях 

обґрунтовуються нові напрями та проблеми розвитку науки. Найменше їх – з історії 

розвитку суспільно-географічної науки (1 дисертація), що становить 1 % від їхньої 

загальної кількості). Для зручності порівняння кількості докторських і 

кандидатських дисертацій, захищених у межах цих 14 напрямів подаємо рис. 5.2.4. 

 

Рис. 5.2.4. Напрями підготовки дисертацій (1936–2015 рр.) 

 

Вивчення дисертаційного фонду суспільної географії в Україні дає змогу 

простежити два аспекти його територіальних особливостей: за місцем підготовки та 

за територіальними межами власне об’єкта досліджень. 

Розподіл масиву дисертацій за місцем їх підготовки, зокрема місцем роботи 

наукового керівника (консультанта) показано в таблиці 5.2.3.  

Із таблиці видно, що дослідження в галузі суспільної географії виконані 
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переважно в наукових центрах України, де сформувалися найбільш потужні 

науково-освітні школи, – у Києві, Львові, Одесі, Сімферополі, Чернівцях та Харкові. 

Таблиця 5.2.3  

Розподіл дисертацій за місцем роботи наукового керівника (консультанта) 

(1936–2015 рр.) 

 
Науковий  

центр 

Академічні установи Вищі навчальні заклади 

Докторські Кандидатські Докторські Кандидатські 

Київ 27 105 21 181 

Львів 3 9 8 62 

Одеса  - - 6 28 

Сімферополь  - - 3 48 

Чернівці - - 3 45 

Харків - - 1 42 

Тернопіль - - - 26 

Луцьк - - - 13 

Полтава - - - 6 

Мелітополь - - - 5 

Дніпро - - - 3 

Івано-Франківськ - - - 1 

Херсон - - - 1 

Наукові центри 

інших держав 

7 6 6 18 

Разом 37 120 48 479 

 

Метою і водночас критерієм функціонування наукових шкіл у будь-якій галузі 

наукового пізнання є підготовка компетентних науково-педагогічних кадрів як для 

вищої школи, так і для науково-дослідних установ. Найбільша персональна наукова 

школа – школа географічних основ удосконалення територіальної організації 

суспільства та комплексоутворення в матеріальному виробництві, фундатор – акад. 

М. Паламарчук – була сформована у структурі НАН України. Потужним науковим 

потенціалом характеризуються також наукові школи М. Багрова, Г. Балабанова, 

О. Ващенка, О. Діброви, Я. Жупанського, О. Заставецької, Ф. Заставного, 

М. Ігнатенка, С. Іщука, Л. Корецького, І. Кугукала, П. Луцишина, Л. Нємець, 

К. Нємця, Я. Олійника, М. Пістуна, В. Руденка, Л. Руденка, А. Степаненка, 

І. Твердохлєбова, О. Топчієва, О. Шаблія, Б. Яценка та ін.  

Досліджуючи тематику всього масиву дисертаційних робіт, можна провести 

їх типологію за територіальними межами об’єкта дослідження, що відображено в 

таблиці 5.2.4. та на рисунку 5.2.5. Суспільно-географічні процеси і явища в межах 

окремих  регіонів  світу,  зарубіжних  країн  чи  їх  територій  репрезентують  57 
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Таблиця 5.2.4 

 Кількість дисертацій за територіальними межами теми дослідження (1936–

2015 рр.) 
Територіальні межі дослідження Докторські  Кандидатські  Разом  

Зарубіжні країни та їх групи 7 29 36 

Окремі регіони зарубіжних країн - 21 21 

Україна загалом 36 86 122 

Окремі регіони України, економічні райони 7 112 119 

АР Крим 1 29 30 

Вінницька область - 11 11 

Волинська область 1 22 23 

Дніпропетровська область - 8 8 

Донецька область - 3 3 

Житомирська область - 6 6 

Закарпатська область - 5 5 

Запорізька область - 12 12 

Івано-Франківська область - 9 9 

Київська область - 14 14 

Кіровоградська область - 9 9 

Луганська область - 11 11 

Львівська область - 28 28 

Миколаївська область - 1 1 

Одеська область - 7 7 

Полтавська область - 12 12 

Рівненська область - 5 5 

Сумська область - 5 5 

Тернопільська область - 25 25 

Харківська область  - 20 20 

Херсонська область - 5 5 

Хмельницька область - 11 11 

Черкаська область - 6 6 

Чернівецька область - 16 16 

Чернігівська область - 12 12 

Окремі міста України - 20 20 

Адміністративні райони України - 4 4 

Теми дисертацій, у яких не визначено територіальні межі 

дослідження 

33 35 68 

Разом 85 599 684 

 

дисертаційних робіт (7 докторських і 50 кандидатських), що становить 8 % від їх 

кількості. Україна загалом як об’єкт дослідження відображена в 122 дослідженнях, її 

області у 294 дисертаціях, що разом складає 61 % від їх кількості. Спостерігається 

досить значна диспропорція між окремими регіонами. Найчастіше об’єктом 

суспільно-географічного аналізу були: АР Крим (у 30 дисертаціях) Львівська (28), 

Тернопільська (25), Волинська (23), та Харківська (20) області. Показник вище від 

середнього має Чернівецька область (16). Рідше досліджувалися Закарпатська, 

Рівненська, Сумська, Херсонська і Донецька області. Лише 1 дисертаційна робота 

була присвячена території Миколаївської області.  
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Рис. 5.2.5. Кількість дисертацій та територіальними межами  

теми дослідження (1936–2015 рр.) 

 

Аналіз динаміки дисертацій є важливим чинником характеристики розвитку 

суспільної географії в Україні. Відомості про цю динаміку дають змогу визначити 

тенденції розвитку суспільної географії, виявити чинники, які сприяли чи, навпаки, 

перешкоджали нарощуванню суспільно-географічного знання. Оцінка динаміки 

захищених дисертацій уможливлює більш глибоку й об’єктивну характеристику 

сучасного стану науки, а найважливіше – розробку прогнозу її розвитку в найближчі 

роки. На різних форумах і зібраннях неодноразово висловлювалися думки щодо 

створення єдиного координаційного центру для узгодження тематики дисертаційних 

робіт з метою уникнення дублювання однакових предметів дослідження на прикладі 

різних територіальних об’єктів, а головно для спрямування зусиль здобувачів 

наукових ступенів на опрацювання найактуальніших тем з урахуванням потреб 

суспільства. Аналіз дисертаційного фонду засвідчив, що суспільна наука має 

потужний науковий потенціал, у процесі виконання дисертацій розв’язуються 

актуальні проблеми територіальної організації суспільства. 
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5.3. Проблеми розвитку та пріоритетні напрями досліджень наукових шкіл 

 

Визначені на законодавчому рівні пріоритетні напрями фундаментальних 

наукових  досліджень із  найбільш  важливих проблем розвитку науково-технічного, 

соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для 

забезпечення конкурентоспроможності України у світлі сталого розвитку, проблеми 

раціонального природокористування сьогодні успішно розв’язуються вченими, що 

спеціалізуються в галузі суспільної географії. Водночас варто окреслити проблеми в 

розвитку наукових шкіл суспільної географії в Україні та визначити пріоритетні 

напрями їх подальших пошуків з метою підвищення статусу суспільної географії в 

українському суспільстві, передовсім завдяки результативності досліджень.  

Сучасна суспільна географія в Україні, на думку К. Мезенцева [243, с. 352–

356], «перебуває на роздоріжжі», а вибір подальшого шляху розвитку науки 

залежить від усвідомлення її носіями сутності такого стану. Один із можливих 

напрямів спровокує консервацію теорії та методології, самозадоволення досягнутим, 

а інший – сприятиме інноваціям та науковим пошукам, один із них зорієнтований 

вглиб індустріального суспільства, інший – інформаційного, один з них призведе до 

самоізоляції, інший забезпечить інтеграцію у світову суспільну географію. 

В останні роки ХХ – на поч. ХХІ ст. друком вийшли низка праць з методології 

та теорії географії, статей, які виявляли проблеми й перспективи розвитку 

суспільної географії в Україні, аналіз стану та стратегії розвитку науки, 

усвідомлення місії і трендів суспільної географії в умовах новітніх викликів і 

запитів суспільства. Пошуки місця, ролі й перспектив розвитку науки були 

ключовою тематикою з’їздів Українського географічного товариства («Україна та 

глобальні процеси: географічний вимір», Луцьк, 2000 р.; «Україна: географічні 

проблеми сталого розвитку», Чернівці, 2004 р.; «Географія в інформаційному 

суспільстві», Київ, 2008 р.; «Україна: географія цілей та можливостей», Київ, 

2013 р.; «Українська географія: сучасні виклики», Вінниця, 2016 р.). З-поміж цих 

робіт особливо варто виокремити дослідження М. Пістуна «Завдання суспільної 

географії в контексті проблем регіонального розвитку України» (2003 р.) [342], «Про 
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нові напрямки розвитку суспільно-географічних досліджень в Україні» (2005 р.) 

[344], К. Нємця «Суспільна географія: проблеми і нові горизонти» (2006 р.) [269], 

М. Багрова «Парадокс незатребуваності географії й тенденції її розвитку» (2006 р.) 

[18], «Нова парадигма географії у інформаційному світі» (2008 р.) [19], Я. Олійника, 

А. Степаненка, В. Пересєкіна «Завдання економічної та соціальної географії в 

інформаційному суспільстві» (2008 р.) [288], Л. Руденка «Проблема формування і 

використання просторових даних і завдання географії» (2008 р.) [386], О. Шаблія 

«Імператив україноцентризму у національній географічній науці» (2008 р.) [536], 

К. Мезенцева «Проблеми та перспективи української суспільної географії ХХІ 

століття» (2008 р.) [242], Я. Олійника та А. Степаненка «Стратегія розвитку 

економічної та соціальної географії» (2009 р.) [289], Є. Маруняк «Сучасна 

європейська географія: напрями розвитку» (2010 р.) [230], М. Багрова, Л. Руденка та 

І. Черваньова «Нова» географія в українських реаліях: місія і тренди» (2012 р.) [20], 

О. Топчієва, В. Нудельмана та Л. Руденка «Географія перед новітніми викликами і 

запитами (український аспект)» (2011 р.) [428], Л. Нємець «Сучасна соціальна 

географія: аналіз стану, проблеми та перспективи» (2012 р.) [273], М. Багрова, 

Л. Руденка, І. Черваньова «Поступ «нової географії» – сутність і цілі» (2012 р.) [21], 

П. Масляка «Суспільна географія: зміна наукової парадигми в ХХІ столітті» 

(2013 р.) [236], М. Дністрянського «Про необхідність нового погляду на предмет 

суспільної географії» (2016 р.) [92], О. Топчієва «Предметна область географії та її 

сучасні методологічні трансформації» (2016 р.) [430].  

Узагальнювальними ідеями в цих працях є визнання й обґрунтування 

суспільної географії як методологічно сформованої науки із власним теоретичним і 

методичним апаратом, який в умовах сьогодення передовсім має бути спрямований 

на розв’язання прикладних завдань щодо вдосконалення територіальної організації 

суспільства в Україні. Водночас певного розвитку потребують і теоретичні засади 

науки, насамперед через упровадження нових підходів, концепцій тощо.  

У дослідженнях Л. Руденка та М. Багрова представлено основоположні 

узагальнення для майбутнього розвитку суспільної географії в Україні, що 

визначають її перехід на якісно новий етап. Цей етап учені називають етапом 
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інформаційної географії, що вивчає поширення нових знань та інформації, а також 

формування, зберігання, обробку й інтерпретацію в конкретних геопросторово-

часових координатах з використанням ГІС-технологій. Науковці визначили ключові 

аспекти сучасного стану науки в Україні та окреслили перспективи її розвитку [17; 

20; 384]: географія має власне поле досліджень, яке не перекривається будь-якою 

іншою наукою; географічні дослідження інтегрують нові знання й інформацію про 

простір завдяки високій значущості понять місцеположення, мети та ресурсів 

розвитку; географія в Україні розробляє наукові концепції і способи їх реалізації, 

прагнучи набути статусу «полюсу зростання» економіки, щоб разом з нею стати 

«новою» географією в авангарді наук, що забезпечують стійкий розвиток. 

О. Топчієв [429, с. 393–399], аналізуючи суспільні запити до географічної науки 

й виклики їй, які зумовлюють формування в її теорії та методології нових підходів, 

концепцій і напрямів, констатує, що окремі з них набули визнання і поширення, 

стали новітніми парадигмами сучасної географії (геоінформаційна, геопланувальна 

парадигми). Учений наголошує на тому, що географи повинні більш активно 

розробляти загальнонаукову інтенціональну парадигму, яка дає нове методологічне 

розуміння стрижневої для географії проблеми взаємодії суспільства з природою.    

Висвітлюючи тенденції розвитку економічної та соціальної географії, еволюцію 

предмета її дослідження, завдання дисципліни в умовах ринкової економіки і 

глобалізації світосистемних зв’язків, Я. Олійник та А. Степаненко [289, с. 6–15] 

з’ясовують стратегічні напрями розвитку фундаментальних і прикладних 

досліджень економічної й соціальної географії; визначають стратегічні напрями 

становлення науки про єдину планетарну систему, у якій значна роль, на думку 

вчених, повинна належати економічній і соціальній географії, що покликана 

створити основи розвитку й функціонування людства в якісно нових умовах. 

Досить цікаво обґрунтовує принципи й напрями розвитку суспільної географії 

О. Шаблій завдяки імперативу україноцентризму як засобу інтенсифікації розвитку 

науки, що передбачає зосередження основної уваги на дослідженні України як 

природно-, демо-, соціально-, економіко- й політико-географічної окремості в 

контексті різних рівнів геопросторової організації земної природи й людської 
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цивілізації. Імператив україноцентризму вимагає також негайного усунення 

радянських ідеологем [536, с. 296–307; 537, с. 3–5]. 

Виклики сучасної суспільної географії, на думку К. Мезенцева, пов’язані зі 

зміною методології суспільно-географічних досліджень, що визначається аналізом 

просторових аспектів різних трансформаційних процесів, еволюцією економічної, 

соціально-культурної, політичної діяльності населення; обґрунтуванням перспектив 

регіонального розвитку з урахуванням нових факторів; вивченням процесів 

соціально-географічної поляризації населення, регіональної соціальної безпеки, 

просторового поширення соціальних негараздів і загроз; суміщенням кількісних і 

якісних методів досліджень (традиційних методів просторового аналізу, ГІС-

аналізу, географо-математичного моделювання, з одного боку, і методів, 

спрямованих на визначення перцепційних характеристик регіонів, виявленням 

регіональних стереотипів, регіональної самоідентифікації населення, з іншого), 

використанням нових методів досліджень (нелінійного моделювання, нейромереж, 

фрактальної геометрії, теорії нечітких множин та ін.) [243, с. 352–356]. 

У 2011 р. на базі ІГ НАНУ відбувся науковий семінар «Географічна наука в 

нових соціально-економічних умовах розвитку України» [55, с. 3–37], на якому було 

означено концептуальні проблеми функціонування суспільно-географічної науки в 

Україні. Не випадково ХІІ з’їзд Українського географічного товариства (2016 р.) 

відбувся під гаслом «Українська географія: сучасні виклики», на ньому було 

приділено значну увагу сучасним завданням розвитку суспільно-географічної науки. 

Детальний аналіз доповідей із проблем науки, що були виголошені на з’їзді, 

здійснено у статті Я. Олійника [299, с. 3–6]. Автор ознайомив з поглядами 

вітчизняних науковців щодо проблем та перспектив розвитку суспільної географії.  

Найбільш цікавими, на наш погляд, є дослідження Л. Руденка, О. Топчієва, 

П. Масляка, В. Олещенка, С. Бортника, А. Гудзевича та М. Дністрянського. 

Л. Руденко наголосив на тому, що в географічних дослідженнях потрібно 

зосередити зусилля на практичній діяльності в регіонах (стратегії розвитку регіонів,  

різні види територіального планування та ін.) щодо механізмів реалізації принципів  

збалансованого розвитку; посилити напрацювання наукових географічних шкіл для 
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формування інноваційно-орієнтованої економіки; узяти участь у стратегічному 

аналізі стану навколишнього середовища. О. Топчієв  запропонував у складі 

географічних наук поряд з двома традиційними галузями (природничою та 

суспільною) формувати новий напрям – розробку теоретико-методологічних засад 

функціонування ландшафтної оболонки Землі як цілісної та складної 

соціогосподарськоприродної системи [431, с. 106–108]. П. Масляк визначив 

пріоритетне завдання сучасної географії – моделювання території відповідно до 

наукових географічних уявлень про її гармонійний та ефективний розвиток; саме 

цей напрям, на думку вченого, забезпечить єдність географічної науки [237, с. 52–

53]. В. Олещенко, обґрунтовуючи кроки щодо утвердження суспільної значущості 

географії, запропонував запровадити для здобувачів наукових ступенів нову 

спеціальність «теорія географії» [279, с. 63–65]. На нашу думку, більш оптимальною 

була б спеціальність «теорія та історія географії», за зразком схожої наукової 

спеціальності в інших галузях знань. С. Бортник разом із іншими вченими 

визначили завданням географії в Україні розвиток нових науково-прикладних 

напрямів на основі використання світового досвіду просторового розвитку, 

геопланування, ландшафтного розвитку території та моделювання в системі 

багаторівневого управління. А. Гудзевич проаналізував просторово-часову 

парадигму науки і запропонував розвивати вітчизняну географію як науку про єдину  

планетарну систему, звертаючи особливу увагу на геопростір і геосередовище [68, 

с. 14–17]. М. Дністрянський порушив питання необхідності нового обґрунтування 

предмета суспільної географії як гуманітарної географічної науки про 

геопросторовий розвиток, розміщення, життєдіяльність і взаємодію людських 

спільнот та формування під їх впливом культурних краєвидів. Як стверджує вчений, 

саме поєднання людських спільнот як особливих територіально-організованих 

соціальних утворень та культурних краєвидів земної поверхні забезпечує 

субстанційну наповнюваність суспільно-географічного світу та творить каркас 

географічного простору загалом. Згідно з таким підходом М. Дністрянський 

пропонував розглядати суспільну географію уже не як сукупність суспільних 

просторових форм соціальних об’єктів, а як гуманітарну географію, в епіцентрі 
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досліджень якої перебуває географічний світ людських спільнот [92, с. 26–28]. 

Частина доповідей була присвячена методологічним проблемам прикладних 

суспільно-географічних досліджень та нових напрямів розвитку науки, а саме: 

географії туризму (Г. Балабанов, О. Любіцева, М. Мальська, Л. Зеленська, 

О. Колотуха), географії якості життя населення (І. Гукалова), військової географії 

(Я. Івах), методам багатовимірного аналізу (К. Нємець, Л. Нємець, К. Сегіда), 

геополітичної парадигми та політичної географії (Я. Олійник, А. Степаненко, 

Б. Яценко), територіального планування (Г. Підгрушний) та ін. 

Отже, чинниками, що визначають проблеми сьогодення суспільної географії, є 

ігнорування самим суспільством («суспільством споживання») результатів 

досліджень просторової науки, а також розпорошення суспільно-географічних 

досліджень за новими напрямами досліджень, передовсім тими, які формуються на 

її покордонні та інших наук (регіональної економіки, регіональної демографії, 

регіональної соціології, регіональної політики тощо). Використання предмета 

суспільної географії і її прикладних аспектів суміжними суспільствознавчими 

дисциплінами, штучне створення нових наукових напрямів, і навіть наук 

(регіональної економіки, регіональної культурології і т.д.) може призвести до 

перетворення фундаментальної науки на метод дослідження цих наук. Суспільна 

географія, що входить у систему географічних наук, звісно є складником великої 

системи наук про Землю. Однак її успішний розвиток неможливий і без тісних 

зв’язків із суспільними науками. При цьому в останні роки спостерігається 

інтенсифікація таких зв’язків. Сучасні зв’язки суспільної географії з економікою, 

соціологією, політологією, демографією, інформатикою і менеджментом дають 

змогу посилити прикладний напрям в географії. У межах реалізації прикладної 

функції суспільної географії значення набуває участь в оцінних, прогнозних роботах 

та територіальному плануванні, програмуванні та прогнозуванні. Саме цим 

суспільна  географія як єдина наука, що базується на просторовій методології, має 

протиставлятися напрямам регіональних досліджень суспільних наук.  

Високо оцінюючи наукові досягнення суспільної географії в Україні, слід 

констатувати, що в сучасних умовах спостерігається різке зниження інтересу до 
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розв’язання її теоретичних проблем, вироблення нових концепцій, модернізації 

сформованих теорій. При цьому й з боку суспільної географії розширюється 

практика фрагментарного вторгнення у сфери дослідження суміжних суспільних 

дисциплін.  Сучасна суспільна географія в Україні має вибороти свою монополію на 

просторові дослідження, тим самим відновити свої позиції в системі наук. 

Аналіз проблем розвитку суспільної географії в Україні дає підстави визначити 

проблеми функціонування її наукових шкіл, які мають вчасно реагувати на виклики 

сьогодення. Від оперативних наукових дій не лише національної школи суспільної 

географії чи її окремих напрямів, які поступово можуть трансформуватися в окремі 

школи-напрями, а й науково-освітніх шкіл та шкіл-колективів залежить подальший 

розвиток суспільної географії в Україні. Серед основних проблем, що стримують 

розвиток наукових шкіл суспільної географії, а отже, і науки загалом, на нашу 

думку, варто зазначити такі. 

1. Індивідуалізованість діяльності наукових шкіл без формулювання конкретної 

мети реалізації свого внеску в загальноукраїнську школу суспільної географії, а 

останньої, відповідно, у світову науку. Помітною є роз’єднаність суспільно-

географічної спільноти і неузгодженість наукових досліджень, що стало наслідком 

відсутності традиції координації та консолідації суспільно-географічних шкіл. 

Суспільна географія в Україні, маючи у своєму арсеналі надзвичайно вагомі як 

наукові здобутки, так і практичні результати досліджень територіальної організації 

суспільства, залишається майже не інтегрованою у світову науку, а діалог між 

національними школами практично відсутній. Зрозуміло, що наукове знання 

універсальне, але й національна специфіка в суспільно-географічних дослідженнях 

має проявлятися навіть тоді, коли йдеться про фундаментальні теоретичні проблеми. 

У такій ситуації в межах кожного з напрямів суспільної географії з’являються точки 

перетину з різними суміжними суспільними науками, області перетину з науковими 

школами цих суспільних наук. У наслідок цього відбувається подальша 

диференціація суспільно-географічної науки. Саме тому, основним напрямом 

розвитку науки має бути синтез надбань сучасної школи суспільної географії з її 

фундаментальними розробками комплексного підходу до вивчення території, з 
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одного боку, та сучасною теорією синергетики великих систем стосовно 

просторово-динамічних структур, з іншого. Інший шлях подолання розглянутої 

проблеми вбачаємо в координуванні під егідою ІГ НАНУ тематики досліджень.   

2. Протягом останніх десятиліть назріла проблема самоідентифікації суспільної 

географії. До 2015 р. вона окреслювалася лише невідповідністю між назвою науки в 

науковому середовищі українських географів як «суспільна географія» та офіційною 

назвою переважної більшості університетських кафедр і спеціальності здобувачів 

наукових ступенів як «економічна та соціальна географія». Уведення в дію у 2015 р. 

нового переліку галузей знань і спеціальностей, відповідно до якого здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, суспільна (економічна та соціальна) географія 

розчинилася в системі наук під назвою «Науки про Землю». Офіційно назва 

«суспільна географія» використовується лише в найменуванні відділу ІГ НАНУ 

(відділ суспільно-географічних досліджень), донедавна існувала і єдина в Україні 

кафедра «суспільної географії» в Східноєвропейському національному університеті 

імені Лесі Українки. Одночасно вживаються і різні назви («економічна географія», 

«соціально-економічна географія», «суспільна географія» в середовищі вчених 

України, а під час написання наукових праць, зокрема і дисертацій, перевага 

надається назві «суспільна географія». 

3. Процес внутрішньої диференціації суспільної географії в Україні ще далекий 

від свого завершення, оскільки не всі елементи, що формують територіальну 

організацію суспільства, стали об’єктами досліджень. На диверсифікацію суспільної 

географії впливає і процес її внутрішньої інтеграції. Процеси диференціації та 

інтеграції суспільної географії безпосередньо стосуються розвитку її теорії, з одного 

боку, формуванню теорії галузевих суспільно-географічних наук, а з іншого – 

розвитку загальної теорії науки загалом. Сучасна суспільна географія 

характеризується відсутністю логічно завершеної системи законів науки, 

переважанням у науці внутрішньонаукових принципів і форм теоретизації, 

пов’язаних з поступовим узагальненням емпіричного матеріалу за окремими 

напрямами, що не дає змоги вийти їй на вищий рівень абстрагування. Склався 

парадокс, коли галузеві напрями (економічна географія, географія населення та 
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розселення, політична географія і т.д.) мають сьогодні краще обґрунтовану, 

оформлену та репрезентовану методологію, ніж їх об’єднувальна наука – суспільна 

географія. Суспільна географія в умовах консолідації всього свого наукового 

потенціалу та досвіду на розв’язання цієї проблеми і, як наслідок, виструктурування 

такої системи законів науки має ще також апелювати до тих світоглядно-

цивіліаційних умов розвитку науки, що складаються поза межами суспільної 

географії. Урахування описаних вище умов сприятиме переходу суспільної 

географії до нової діяльнісної наукової парадигми як науки про геопросторову 

самоорганізацію суспільства, її види, форми та відносини. Саме діяльнісна 

парадигма геопросторових відносин, на нашу думку, через їхні конкретні системи 

відносин (геоекономічні, геосоціальні, геополітичні, геодуховні) забезпечить 

подальший упевнений (без зазіхань із суміжних суспільних наук) чотирьох 

фундаментальних складників суспільної географії – економічної, соціальної, 

політичної географії та географії культури. Вони, зі свого боку, уже сьогодні мають 

сформовані беззаперечні специфічні області пізнання (предмети досліджень) та 

можуть сприяти трансформуванню своїх власних теоретичних концепцій як 

компонентів ширшої наукової суспільно-географічної картини світу. 

4. Зміни конкретних об’єктів і предметів сучасної суспільної географії 

породжені процесами інформатизації, вони відрізняються від об’єктів дослідження 

індустріального суспільства, виробничих процесів тощо. Ідеться передовсім про 

інформаційну економіку, інформаційно-комунікаційну інфраструктуру, мережеві 

форми організації господарської діяльності, інформаційне суспільство загалом і 

породжені ним явища зокрема. У процесі переходу України до інформаційного 

суспільства вітчизняна суспільна географія не залишиться розмісницькою наукою 

індустріального суспільства та не відійде в минуле. Зміни та виклики 

інформаційного суспільства стосуються основ суспільної географії: розширюється 

предметно-об’єктна область (розвиваються відносно нові напрями – географія якості 

життя, географія соціальних негараздів, перцепційна, гендерна, електоральна, 

сакральна географія тощо, використовуються нові методологічні підходи 

(поведінковий, синергетичний); удосконалюється методичний апарат суспільно-
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географічних досліджень [243, с. 352–356].  

Отже, в умовах відсутності стрижневої системи логічно завершених законів 

науки, спостерігається  зазіхання зі сторони суміжних суспільних наук на предметну 

сферу суспільної географії, через їхні регіональні напрями, а також тенденції 

відходження власне суспільно-географічних досліджень в аспекти суміжних 

суспільних наук та відповідно просторовий аналіз цих аспектів. Все це може 

призвести до загасання позитивних тенденцій у розвитку суспільно-географічної 

науки. Вихід із ситуації бачиться у консолідації досліджень науково-освітніх та 

шкіл-колективів щодо активізації теоретико-методологічних розробок. 

Перспективними щодо цього є теорія геопростору-часу, теорія  геопросторової 

організації  суспільства та теорія територіальних систем, які забезпечать теоретичне 

обґрунтування геопросторової самоорганізації суспільства як відповідного 

комплексу (системи), що має регіональні (геопросторові) відмінності та потребує 

управління. У таких умовах результати науки стануть затребуваними суспільством, 

а отже зросте статус суспільної географії, вона стане більш популярною.  

5. Зі сказаного випливає інша проблема розвитку наукових шкіл в суспільній 

географії – нереалізованість її прикладної функції. Як стверджує К. Мезенцев, 

значна частина суспільно-географічних досліджень в Україні присвячена вивченню 

традиційних об’єктів традиційними методами. Багато суспільно-географічних робіт 

базуються на застарілій методології та характеризуються науковим формалізмом, 

інші ж дослідження виявляють «теорію для теорії», у них за новими 

термінологічними конструкціями, черговими комплексами і системами не 

простежується жодних корисних висновків. Безуспішними, на думку вченого, є 

спроби штучно «перетягнути» класичну методологію географії виробництва 

(економічної географії) на сучасні сервісні, інформаційно-комунікаційні та мережеві 

об’єкти досліджень. Отже, такі виклики пов’язані з невизнанням практичної 

цінності суспільно-географічних досліджень. З огляду на різні причини реалізація 

конструктивного потенціалу науки досить обмежена, відсутні реальні державні 

замовлення на наукові розробки регіональних прогнозів, програм, схем тощо.   

Теорії, про які ми говорили вище, ураховуючи напрацювання суспільної 
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географії в Україні та нові ідеї розвитку світової науки, мають стати методологічним 

базисом суспільної географії, а найважливіше – забезпечити їй можливість 

реалізувати свою конструктивну функцію щодо вдосконалення процесів 

життєдіяльності людей. Процеси комплексоутворення та системофомування 

проявляються в територіальній самоорганізації всіх сфер людської діяльності, появі 

та розширенні соціально-економічних зв’язків і відносин, перетворенні природного 

середовища, консолідації територіальних спільнот людей. Формуються 

територіальні осередки, у яких взаємопов’язані всі сфери життя людей, вони 

включені в процеси суспільного функціонування, розвитку й відтворення. 

Територіальна самоорганізація суспільства має властивості диференціації та 

дискретизації, які проявляються у формі адміністративно-територіального устрою та 

системи регіонів різного таксономічного рангу. Регіональні одиниці будь-якого 

рівня ієрархії є самоорганізованими територіальними системами, які конкретно 

реалізовані в суспільно-географічному просторі та історичному часі. Саме з метою 

вдосконалення просторової самоорганізації суспільства формується система органів 

державної влади та місцевого самоврядування, так можна оптимально поєднати 

державне управління й ринкове регулювання. Суспільна географія в цих умовах 

покликана забезпечити теоретичні й прикладні основи територіального управління – 

управління розвитком регіону, розробити наукові засади реалізації регіональної 

політики та механізму її передбачення.  

Суспільна географія, маючи солідні теоретичні напрацювання та конкретні 

результати досліджень щодо вдосконалення різних аспектів територіальної 

самоорганізації суспільства в Україні чи її окремих регіонах не може вийти на 

якісно новий рівень свого розвитку, заявити про себе як про науку, що має, а 

головно може, ефективно розв’язати низку стратегічних питань розбудови України в 

контексті її євроінтеграційної стратегії. Як слушно зауважує О. Топчієв, це 

пов’язано з малою «масою» суспільних-географів у науковому потенціалі держави 

[428]. Така проблема може бути розв’язана лише потужними науковими школами, 

які мають сьогодні максимально інтегрувати свої зусилля на продукування фахівців 

у галузі суспільної географії найвищого рівня кваліфікації. Науково-освітні школи й 
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школи-колективи повинні вибудувати стратегію перетягування у площину своїх 

досліджень низки прикладних напрямів, що сформувалися на помежів’ї суспільної 

географії та інших наук і мають потенціал для реалізації конструктивної функції 

суспільно-географічної науки. Ідеться передовсім про геоекономіку, геополітику, 

геоекологію, геоінформатику тощо. Науковці якісними та кількісними результатами 

своїх досліджень мають перенести здобутки цих досліджень у площину суспільної 

географії – єдиної науки, методологія якої справді базується на засадах 

територіального аналізу самоорганізації всіх сфер життєдіяльності суспільства.  

Якщо говорити про стратегічні напрями розвитку досліджень у межах цих 

складників, то лише в рамках геоекономіки уже адаптовані до ринкових умов теорія 

економічного районування та теорія ТВК, концепція ЕВЦ, які можуть 

запропонувати результати щодо зростання конкурентоспроможності регіонів, 

виробничої спеціалізації і збалансованого розвитку регіонів, обґрунтувати 

створення ринкової інфраструктури, територіальну організацію галузей 

господарства та окреслити полюси зростання. Прикладами реалізації таких 

досліджень є докторські дисертації Г. Підгрушного «Промисловість і регіональний 

розвиток України (теорія та практика суспільно-географічного дослідження)», 

Ю. Палехи «Теорія і практика визначення вартості територій і оцінки земель 

населених пунктів України (економіко-географічне дослідження)», С. Запотоцького 

«Наукові засади формування конкурентоспроможності регіону: суспільно-

географічне дослідження», І. Пилипенка «Центро-периферійні процеси і структури в 

територіальній організації суспільства» та інші.  

На основі досвіду комплексного й системного вивчення територіальних 

людських спільнот суспільна географія вже досить успішно досліджує на рівні 

докторських досліджень якість життя населення (І. Гукалова «Якість життя 

населення України: теоретико-методологічні основи суспільно-географічного 

дослідження») та проблеми депресивності в розвитку територій (М. Барановський 

«Сільські депресивні території України: теоретико-методологічні засади суспільно-

географічного дослідження»), географію культури (І. Ровенчак «Географія культури: 

проблеми теорії, методології та методики дослідження»), геософію (Ю. Кисельов 
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«Суспільно-географічні основи теоретичних та прикладних геософічних досліджень 

в Україні»), геодемографію (В. Яворська «Регіональні геодемографічні процеси в 

Україні: теоретико-методологічні аспекти»), має перспективи вивчення  просторово-

часової поведінки людини.  

Реалізоване співробітниками ІГ НАНУ під керівництвом Л. Руденка 

дослідження присвячене аналізу проблеми взаємодії природи і суспільства України 

в ХХ ст. [434], демонструє вдалий синтез природничо- та суспільно-географічних 

знань з екологією і водночас виявляє потужні можливості географів у розробці 

проблем геоекології, теоретично обґрунтовує процеси взаємодії суспільства і 

природи, формування природного середовища життя людей. Фундаментальний 

характер щодо обґрунтування цього напряму досліджень та визначення пріоритетів 

його подальшого розвитку мають дисертаційні роботи С. Лісовського «Економіко-

географічні засади збалансованого розвитку України», Л. Немець «Соціально-

географічні основи стратегії переходу України на модель сталого розвитку», 

С. Сонька «Теоретичні основи формування просторових соціогеосферних систем у 

контексті концепції  стійкого розвитку України», К. Нємця «Суспільно-географічні 

основи інформаційного розвитку соціогеосистем» та інших.   

Геополітичний напрям опертий на теорії політичної географії, територіального 

управління і прогнозування, регіональної політики та державознавства, планування 

та просторового регулювання, що сьогодні яскраво репрезентовано в докторських 

дослідженнях М. Дністрянського «Етнополітична географія України: проблеми 

теорії, методології, практики» та П. Шуканова «Суспільно-географічні особливості 

формування глобального цивілізаційного простору». Маємо солідні напрацювання й 

у сфері реалізації державного управління, зокрема обґрунтуванні засад управління 

регіональним розвитком, прогнозуванні регіонального розвитку (К. Мезенцев 

«Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку: теорія, методологія, 

практика»), геоплануванні (Д. Мальчикова «Методологія і методика геопланування 

сільської місцевості на регіональному рівні»), геопросторових дослідженнях та 

практиці планування простору (Є. Маруняк «Соціально-економічний простір 

(методологія геопросторових досліджень та практика планування)». 
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Отже, схарактеризовані  вище напрями, що розвиваються й розвиватимуться у 

площині об’єктно-предметної сфери суспільної географії, употужнюють її внутрішні 

засади, доповнюючи науку новими положеннями, спрямованими на відкриття нових 

законів і закономірностей територіальних процесів взаємодії суспільства і природи, 

просторової організації життєдіяльності людей, функціонування й розвитку 

територіальних систем, а також нових парадигм, гіпотез, концепцій, методів і форм 

їх організації. Розробка засад суспільної географії забезпечить удосконалення її 

методичного апарату, упровадження методів геоінформаційних систем та 

технологій, методів просторових досліджень, нейронних мереж, ментального 

картографування тощо. З іншого боку, такі напрями сприяютимуть реалізації 

прикладної функції науки, пов’язаної із розробкою практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення територіальної самоорганізації суспільства.  

Як бачимо подальша реалізація цих тенденцій у вітчизняній суспільній 

географії потребує виструнчення її теоретичної бази відповідно до реалій поч. XXI 

ст., водночас посприяє підвищеній увазі до прикладних аспектів науки й убезпечить 

її від безцільного абстрагування. Впливати на розвиток суспільної географії, 

безперечно, будуть і запити суспільства, власне, проблеми, які потребують 

негайного розв’язання науковими школами. Стратегічною метою є визначення 

економічної, демографічної, соціальної, політичної та екологічної ємності 

географічної оболонки, обґрунтування на цій основі параметрів регіонального та 

глобального природокористування. Важливе значення має виявлення тенденцій 

технологічного, галузевого й територіального розвитку господарства України і її 

регіонів. Основними завданнями є також підвищення рівня і якості життя українців; 

докорінне вдосконалення технологічної структури виробництва та переведення його 

на інноваційний рівень; визначення та досягнення оптимальної (для сучасного етапу 

розвитку країни) соціальної, функціонально-галузевої й територіальної структури 

господарства; оптимізація структури економічних, соціальних, політичних та інших 

зв’язків. На регіональному й локальному рівнях перед суспільною географією 

поставлені завдання активнішої участі у розв’язанні проблем природокористування 

й охорони природи, розвитку депресивних регіонів, обґрунтуванні й реалізації 
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регіональної економічної, соціальної, демографічної та екологічної політики. 

Запорукою розв’язання цих проблем з методологічного погляду є обґрунтування (з 

використанням як вітчизняного, так і світового досвіду) загальної теорії 

регіонознавства з урахуванням різноманіття територіальної організації суспільства.  

 

Висновки до п’ятого розділу 

 

1. З кін. ХІХ в Україні наукові ступені присвоювалися за європейським зразком 

– доктор філософії у галузі географії (перший доктор географії – Г. Величко, 

1893 р.). Ця система функціонувала як у Російській, так і в Австро-Угорській 

імперіях. Формування радянської системи підготовки наукових кадрів відбулося 

упродовж 1920–30-х рр., керівництво підготовкою наукових кадрів у той час 

здійснювали С. Рудницький, К. Воблий, Г. Величко, В. Геринович та К. Дубняк. У 

1934 р. в УРСР була запроваджено два наукові ступені – кандидата і доктора наук, а 

спеціальність «економічна географія» була одночасно віднесена до географічних, 

історичних та економічних наук. Першим кандидатом наук був О. Діброва (1936 р.). 

З-поміж довоєнних кандидатів наук уже в післявоєнний час докторами стали лише 

О. Діброва та О. Ващенко, вони ж сформували власні наукові школи.  

2. О. Діброва став першим доктором географічних наук в галузі економічної 

географії в 1957 р. без захисту дисертації за підготовлений навчальний посібник 

«Економічна географія Української РСР». Доктором економічних наук у галузі 

економічної географії в 1959 р. став М. Паламарчук, захистивши дисертацію на тему 

«Економічні проблеми розвитку і розміщення цукробурякового виробництва в 

Українській РСР». Саме ці вчені стали лідерами наукової школи економічної 

географії в УРСР. У  1960-х рр. в УРСР почала формуватися потужна школа 

економічної географії, було закладено основи пріоритетних напрямів її подальшого 

розвитку упродовж 1960–80-х рр.  

3. За роки незалежності в Україні було прийнято ряд законодавчих і 

нормативних актів, що регулювали особливості присудження наукових ступенів. На 

поч. ХХІ ст. ускладнився зміст суспільно-географічних досліджень, розширилася 
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їхня об’єктно-предметна сфера, наука зазнала подальшої диференціації.  

4. Протягом 1936–2015 рр. було захищено 85 (12 % від загальної кількості) 

докторських дисертацій, а співвідношення їх до кандидатських становило 1:7. 

Динаміка захищених дисертацій безпосередньо пов’язана з періодами розвитку 

наукових шкіл. Виокремлюємо чотири періоди:  І період (1893–1935 рр.) – від 

захисту першої дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 

географії, ІІ період (1936–1956 рр.) – від захисту першої кандидатської дисертації, 

ІІІ період (1957–1991 рр.) – від захисту першої докторської дисертації; ІV період (з 

1991 року) – з часу здобуття Україною незалежності.  

5. У загальному масиві дисертацій із суспільної географії географії з проблем 

економічної географії зафіксовано 63 %, із соціальної географії – 37 %. Наявне 

очевидне переважання кількості дисертацій з географії галузей господарства та 

географії населення, які разом склали 54 % від їхньої загальної кількості. Найменшу 

кількість дисертацій (1 %) було підготовлено та захищено з проблем територіальної 

організації ринкового господарства. Істотні відмінності спостерігаються між 

окремими напрямами, наприклад географією населення і географією галузей 

промисловості, з яких було захищено 104 та 94 дисертації відповідно (що становить 

29 % від усього масиву дисертацій), та суспільно-географічною картографією й 

історією суспільно-географічної науки, з яких захищено усього по 10 дисертацій – 

відповідно по 2 % від їхньої загальної кількості. Досить значними є ці розбіжності в 

межах докторських дисертацій. Найбільше їх захищено з проблем теорії, 

методології та методики, що є закономірним, а найменша кількість – з історії 

розвитку суспільно-географічної науки (1 дисертація).  

6. Дослідження в галузі суспільної географії виконані переважно в  наукових 

центрах України, де сформувалися найбільш потужні науково-освітні школи – у 

Києві, Львові, Одесі, Сімферополі, Чернівцях та Харкові. Суспільно-географічні 

процеси і явища в межах окремих регіонів світу, зарубіжних країн чи їх територій 

репрезентують 57 досліджень, що становить 8 % від їх кількості. Україна загалом як 

об’єкт дослідження відображена в 122 дослідженнях, її області у 294 дисертаціях, 

що разом складає 61 %. Спостерігається значна диспропорція між дисертаціями, у 
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межах яких висвітлюються проблеми окремих регіонів. Найчастіше об’єктом 

суспільно-географічного аналізу були: АР Крим (30 робіт), Львівська (28), 

Тернопільська (25), Волинська (23) та Харківська (20) області; лише 1 робота була 

присвячена території Миколаївської області.  

8. Більшість сучасних учених визнають суспільну географію як методологічно 

сформовану науку із власним теоретичним і методичним апаратом, який має бути 

спрямований передусім на розв’язання прикладних завдань щодо вдосконалення 

територіальної організації суспільства. Уточнення потребують теоретичні засади 

науки, на часі упровадження нових підходів, концепцій тощо. Факторами, що 

визначають проблеми суспільної географії, є ігнорування самим суспільством 

результатів досліджень просторової науки, а також розпорошення суспільно-

географічних досліджень за новими напрямами, зосібна тих, які формуються 

внаслідок взаємодії з іншими науками. Серед основних чинників, що стримують 

розвиток наукових шкіл суспільної географії в Україні, а отже і науки загалом є  

такі: індивідуалізованість  діяльності наукових шкіл; проблема самоідентифікації 

науки; її диференціація та відсутність стрижневої системи логічно завершених 

законів; нереалізованість прикладної функції тощо. 

9. Перспектива розвитку суспільної географії пов’язана з виструнченням її 

теоретичної бази відповідно до реалій початку XXI ст., підвищенням уваги до 

прикладних аспектів науки, і уникненням безцільного абстрагування. Стратегічною 

метою науки є визначення економічної, демографічної, соціальної, політичної та 

екологічної ємності географічної оболонки Землі, обґрунтування раціональних 

параметрів регіонального та глобального природокористування, виявлення 

основних тенденцій технологічного, галузевого та територіального розвитку 

господарства України і її регіонів.  

Основні положення п’ятого розділу роботи відображені у працях автора [300; 

545; 572; 581; 586]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Нагальною потребою сьогодення є реконструкція минулого суспільно-

географічної науки, яка б дала змогу об’єктивно та неупереджено репрезентувати 

внесок у її розвиток наукових шкіл. Дослідження наукових шкіл суспільної географії 

сприяє поверненню наукових надбань, вилучених, сфальшованих чи просто 

замовчуваних; допомагає активізувати процес подальшого розвитку суспільної 

географії в Україні, а також забезпечує їй гідне місце не лише у вітчизняній, а й у 

світовій культурі.  

У роботі вперше у вітчизняній науці комплексно схарактеризовано феномен 

наукових шкіл суспільної географії в Україні, докладно проаналізовано пізнавальні 

можливості формування й конкретні наукові результати функціонування різних типів 

наукових шкіл. У процесі дослідження сформульовано такі висновки: 

1. Наукова школа в суспільній географії представлена як колектив учених на чолі 

з лідером, які працюють або ж працювали в межах одного напряму науки й мають 

визнання в науковому співтоваристві. Ключовими ознаками наукової школи є 

наявність лідера та науково-дослідної програми. Основними типами наукових шкіл, 

що сформувалися в суспільній географії в Україні є: школи-напрями, науково-освітні 

школи та школи як дослідницькі колективи.  

Пізнавальними етапами у процесі дослідження наукових шкіл у суспільній 

географії є вивчення суспільних потреб у певному науковому напрямі; з’ясування  

ролі засновників наукових шкіл; аналіз розвитку суспільно-географічної науки, її 

історії, перспектив, які зумовлюють зародження, відродження й розвиток наукових 

шкіл; розгляд відмінностей наукової проблематики й дослідницьких програм, 

концепцій, підходів і стилів дослідження наукових шкіл; вивчення новаторського 

елемента функціонування наукових шкіл та особливостей поширення їхніх ідей.  

2. Методика дослідження наукових шкіл у суспільній географії передбачає 

декілька основних етапів. На початковому етапі здійснюється збір фактичних даних, 

інвентаризація, опис, формування сукупності інформації про суспільно-географічні 

наукові школи. Далі відбувається аналіз первинної інформації, яка відображає 
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особливості функціонування наукових шкіл. На основі висновків і результатів 

проведеного аналізу вихідних даних здійснюється їхня систематизація, тобто 

впорядкування у формальному, генетичному, територіальному та інших аспектах, що 

дає змогу виявити конкретні закономірності. Наступним етапом є встановлення 

основних закономірностей формування, функціонування й розвитку наукових шкіл 

суспільної географії в Україні.  

Методика ідентифікації наукових шкіл передбачає проведення оцінки їх 

функціонування за формальними  та змістовними критеріями. 

3. Розвиток зарубіжної суспільної географії репрезентують національні 

(німецька, французька, британська, американська тощо) школи, представлені різними 

науковими напрямами (країнознавство, географія людини, геополітика та політична 

географія, культурна, економічна, соціальна, історична географія, регіоналістика, 

просторовий аналіз, гуманістична, математична, поведінкова географія, регіональна 

економіка, радикальна, когнітивна, позитивістська, постколоніальна, структурна 

географія тощо), які  мали вплив на формування школи суспільної географії в 

Україні.  

Школа суспільної географії в Україні зародилася в останній чверті ХІХ ст., а 

остаточно оформилася в першій чверті ХХ ст. На поч. ХХ ст. відбулася 

інституалізація географії в самостійну галузь знань, яка інтегрувала в собі 

природничо-географічні, демогеографічні, етногеографічні та економіко-географічні 

знання про територію України. Визначальною в цьому зв’язку була діяльність 

С. Рудницького. Школа суспільної географії доби СРСР «розчинилася» в панівній 

системі радянської економічної географії. Теоретиком радянської економічної 

географії в Україні та лідером її наукової школи став М. Паламарчук. Із поч. 90-х рр. 

ХХ ст. почала формуватися система суспільно-географічних наук, основу якої склала 

соціально-економічна географія, відбулося методологічне переосмислення науки, 

диференціація практичних досліджень сприяла формуванню нових наукових 

напрямів.  

4. Етапи розвитку наукових шкіл суспільної географії в Україні: 1-й етап – кін. 

ХІХ–поч. ХХ ст.: 1873–1904 рр.; 1905–1917 рр.; 1918–1921 рр.;  2-й етап – сер. ХХ ст.: 
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1922–1933 рр.; 1934–1963 рр.; 1964–1990 рр.; 3-й етап – кін. ХХ–поч. ХХІ ст.: з 1991 

р. – дотепер. Для кожного з них характерна зміна пріоритетних проблем досліджень 

та ступінь професіоналізації науки, що найповніше відображається в тематиці 

наукових досліджень. На першому етапі поширилися країнознавча, 

антропогеографічна й галузево-статистична концепції, сформувалися теоретичні 

основи науки, розпочалося комплексне вивчення території України. Другий етап 

засвідчив спочатку розвиток шкіл географії людини, галузевої статистики, 

хорологічної та районної шкіл, а після 1934 р. – розвиток економіко-географічної 

районно-комплексної школи. Третій етап ознаменований становленням наукових 

шкіл у межах традиційної проблематики економічної географії й географії населення 

та новими напрямами соціальної і політичної географії.  

5. Школа географії людини сформувалася в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст., її 

фундатором був С. Рудницький, а представниками – Г. Величко В. Геринович, 

М. Дольницький, В. Огоновський, В. Кубійович, О. Степанів та ін. У межах цієї 

школи відбулася внутрішня диференціація суспільно-географічного знання – 

зародилися нові галузі науки: теорія та методологія географії, географічна 

регіоналістика й краєзнавство, політична географія та геополітика, географія 

розселення, демогеографія й етногеографія, географія сільського господарства, 

картографія. 

На основі парадигми галузевої статистики вчені України проводили 

загальноукраїнські та регіональні статистичні дослідження, організували дослідні 

роботи з обґрунтування розвитку й розміщення виробництв різних галузей 

господарства України і світового господарства. Представниками школи галузевої 

статистики були К. Воблий, В. Кістяківський, О. Сухов, С. Остапенко, І. Фещенко-

Чопівський, Г. Кривченко та ін. Їхні дослідження присвячені визначенню наукових 

засад економічної географії, географії природно-ресурсного потенціалу, вивченню 

розміщення продуктивних сил, комерційній географії та економіко-географічному 

українознавству.  

Праці представників шкіл географії людини й галузевої статистики вирізняються 

передовсім україноцентричністю досліджень, що сприяло зародженню та 
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становленню вітчизняної школи суспільної географії. Лідерами сучасної школи 

суспільної географії в Україні є доктори наук, які в межах своїх шкіл також 

підготували докторів наук: Л. Руденко, М. Пістун, О. Шаблій, О. Топчієв, І. Горленко, 

С. Іщук, Я. Олійник, Б. Яценко, К. Нємець, О. Любіцева, В. Руденко; доктори наук, 

які підготували значну кількість кандидатів наук, – Г. Балабанов, В. Нагірна, 

О. Заставецька, Л. Нємець, К. Мезенцев. 

6. Найпотужнішими науково-освітніми школами суспільної географії в Україні є 

київська, львівська, одеська, чернівецька, харківська і сімферопольська. Процеси 

становлення регіональної наукової школи заявляють про себе в Тернополі, 

перспективним визначається започаткування наукових шкіл у Луцьку, Ніжині, Умані, 

Полтаві, Херсоні та Рівному. 

Зародження наукових шкіл-колективів припало на кін. ХІХ – поч. ХХ ст. із 

становлення шкіл С. Рудницького, К. Воблого, О. Івановського та О. Сухова. У другій 

пол. ХХ ст. відбувся розвиток наукових шкіл М. Паламарчука, О. Діброви, 

О. Ващенка, Л. Корецького, Ф. Заставного, І. Твердохлєбова І. Кугукала та ін. Нині 

найпотужнішими за кадровим потенціалом та результатами досліджень є наукові 

школи Л. Руденка, Я. Олійника, М. Пістуна, С. Іщука, О. Шаблія та О. Топчієва.  

7. Районна школа оформилася в 20-х рр. ХХ ст., представниками школи були 

В. Садовський, А. Синявський, К. Дубняк, Ф. Матвієнко-Гарнага, В. Тимошенко та ін. 

Із поч. 30-х рр. географічна школа України, під дією суспільних чинників,  змушена 

була переформатувати свою методологію на засади районної економіко-географічної 

школи М. Баранського – М. Колосовського. Школа радянської районно-комплексної 

економічної географії в Україні мала вагомі теоретичні розробки та практичні 

напрацювання. Її лідери – О. Діброва, М. Паламарчук, Д. Богорад, Л. Корецький, О. 

Ващенко, М. Ігнатенко, І. Твердохлєбов та ін.  

Першою географічною установою академічного типу був Український науково-

дослідний інститут географії й картографії. Дослідницьку програму наукової школи  

обґрунтував її лідер С. Рудницький. Представниками наукової школи у галузі 

суспільної географії були Г. Величко, В. Геринович, К. Дубняк, І. Ландо, В. Баб’як та 

ін. Науково-дослідна діяльність школи репрезентована такими напрямами: теоретичні 
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й прикладні дослідження у сфері суспільної географії та картографії, географічне 

українознавство, підготовка наукових кадрів, видавнича, експедиційна діяльність 

тощо.  

Найчисленнішою та найпотужнішою за своїм кадровим потенціалом школою-

колективом у суспільній географії стала наукова школа М. Паламарчука (15 докторів 

та 32 кандидати наук). Він обґрунтував дослідницьку програму школи, що 

оформилася як теорія територіального комплексоутворення, а її подальше 

вдосконалення відбувалася в межах наукової школи вченого.   

8. Періоди формування потенціалу наукової школи суспільної географії: 1893–

1935 рр. – від захисту першої дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії в галузі географії; 1936–1956 рр. – від захисту першої кандидатської 

дисертації; 1957–1991 рр. – від захисту першої докторської дисертації, з 1992 р. – 

сучасний.  

Упродовж 1936–2015 рр. в Україні було захищено 85 докторських дисертацій, а 

співвідношення докторських і кандидатських дисертацій становило 1:7. Із проблем 

економічної географії захищено 63 % дисертацій, а соціальної географії – 37 %. 

Істотні відмінності спостерігаються між окремими напрямами, наприклад 

географією населення і географією галузей промисловості та суспільно-

географічною картографією й історією суспільно-географічної науки. Дослідження 

виконані в основному в наукових центрах України, де сформувалися найбільш 

потужні науково-освітні школи. Суспільно-географічні процеси і явища в межах 

окремих регіонів світу, зарубіжних країн чи їхніх територій репрезентують 57 

дисертацій. Україна загалом як об’єкт дослідження відображена в 122, а її області – у 

294 дисертаціях. Об’єктом суспільно-географічного аналізу найчастіше були: АР 

Крим, Львівська, та Тернопільська, а найрідше – Рівненська, Сумська, Херсонська і 

Донецька та Миколаївська області. 

9. Проблемами розвитку наукових шкіл є індивідуалізованість їх діяльності; 

різна самоідентифікація; диференціація суспільно-географічної науки, відсутність 

системи логічно завершених законів; нереалізованість прикладної функції науки. 

Сучасні суспільно-географічні дослідження позначені зниженням інтересу до 
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розв’язання теоретичних проблем, вироблення нових концепцій, модернізації 

сформованих теорій. Перспективи розвитку суспільної географії пов’язані з 

оформленням її теоретичної бази відповідно до реалій поч. XXI ст., підвищенням 

уваги до прикладних аспектів науки, і уникнення невиправданого абстрагування. 

Пріоритетом у діяльності наукових шкіл має стати обґрунтування методології 

суспільної географії як єдиної просторової науки, що може ефективно розв’язати 

низку актуальних питань розбудови України в контексті її євроінтеграційної 

стратегії. Вивчення наукових шкіл суспільної географії в Україні свідчить, що вона 

має потужний інтелектуальний потенціал, який здатний до генерації наукових ідей 

світового рівня.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця 1 

Розподіл кількості докторів (д.н) та кандидатів наук (к.н.)  

за науковими керівниками (консультантами) 

 
Наукові керівники (консультанти) – доктори наук  

№ П.І.П. вченого  д.н. к.н. № П.І.П. вченого  д.н. к.н. 

1 Багров М.В. 1 7 49 Мальська М.П.  2 

2 Балабанов Г.В.  8 50 Мармуль Л.О.  1 

3 Баранський М.М. 1 1 51 Мезенцев К.В.  8 

4 Бейдик О.О.  2 52 Миронова Є.В. 1 1 

5 Бєлоусов І.І. 2 2 53 Нагірна В.П.  8 

6 Богорад Д.І. 1 3 54 Нємець Л.М.  12 

7 Борщевський П.П. 3  55 Нємець К.А. 1 8 

8 Ващенко О.Т. 1 10 56 Нікольський І.В.  3 

9 Вишневський Б.Н.  1 57 Олійник Я.Б.  10 30 

10 Воблий К.Г. 1 9 58 Омельянець М.І.  1 

11 Волобой П.В.  6 59 Оникієнко В.В.  1 

12 Волобуєв-Артемов М.С.  1 60 Паламарчук М.М. 15 33 
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22 Діброва О.Т.  2 14 70 Руденко В.П. 1 8 
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16. Миронюк В. М. – к.геогр.н. – «Електоральна географія регіону (на матеріалах Галицьких областей)», 

2002 р. 

17. Ранця І. І. – к.геогр.н. – «Територіальна організація агробізнесу регіону (на матеріалах Львівської 

області)», 2005 р. 

18. Мамчур О. І. – к.геогр.н. – «Суспільно-географічні проблеми формування ринкової інфраструктури 

Львівської області», 2010 р. 

19. Рудакевич І. Р. – к.геогр.н. – «Суспільно-географічні проблеми розвитку транспортної інфраструктури 

великого міста (на матеріалах обласних центрів Західного регіону України)», 2010 р. 

20. Шевчишен М. Ю. – к.геогр.н. – «Внесок професора В. Садовського в українську суспільну географію», 

2010 р.  

21. Івах Я. Є. – к.геогр.н. – «Суспільно-географічний комплекс: екологічні аспекти (дослідження на 

матеріалах Львівської області)», 2014 р.  

 

к.геогр.н. Швець О. Б. 

1. Шевчук О. Г. – к.геогр.н. – «Територіальні особливості соціокультурного розвитку сучасного Криму», 

2007 р.  

2. Кузнецов М. М. – к.геогр.н. – «Соціально-географічні підходи щодо гармонізації розвитку 

територіальних поселенсько-відтворювальних систем АР Крим», 2010 р. 

3. Маслова Н. М. – к.геогр.н. – «Сучасні соціокультурні процеси в Кіровоградській області: територіальні 

аспекти», 2014 р. 

4. Лакомова О. Й. – к.геогр.н. – «Соціально-географічні процеси в старопромисловому Криворізькому 

регіоні», 2014 р.   

проф. Швітау Г. Г. 

1. Твердохлєбов І. Т. – к.геогр.н. – «Словаччина: економіко-географічна характеристика», 1952 р.  

 

д.е.н.  Шевчук Л. Т. 

1. Романів О. Я. – к.геогр.н. – «Медико-географічні основи здоров’я дитячого населення (на матеріалах 

Хмельницької області)», 2003 р.  

2. Лабінська Г. М. – к.геогр.н – «Жіноче населення регіону: суспільно-географічне дослідження (на 

матеріалах Львівської області)», 2007 р. 

 

к.геогр.н. Шипович Є. І. 

1. Чемісов Б. Г. – к.геогр.н. – «Територіальна організація промисловості адміністративної області (на 

прикладі Чернігівської області УРСР)», 1984 р. 

 

д.геогр.н. Шищенко П. Г. 

1. Бейдик О. О. – д.геогр.н. – Методологія і методика аналізу рекреаційно-туристичних ресурсів України», 

2005 р.  

2. Бейдик О. О. – к.геогр.н. – «Структура і динаміка рекреаційного освоєння долини Дніпра в межах 

УРСР», 1986 р. 



475 
 
3. Шуба О. А. – к.геогр.н. – «Територіальна організація регіональної системи шкільного обслуговування (на 

прикладі Харківської області)», 1999 р.  

 

к.е.н. Шкуратов О. І.  

1. Яковенко К. А. – к.геогр.н. – «Основні проблеми розвитку і розміщення легкої промисловості Донбасу і 

Придніпров’я», 1970 р.  

 

к.геогр.н. Шумський В. М. 

1. Карташевська І. П. – к.геогр.н. – «Географічні аспекти використання екскурсійного потенціалу Криму в 

умовах ринкових відносин», 1995 р. 

2. Абкадиров Р. Р. – к.геогр.н. – «Геотопонімічна індикація господарсько-культурних типів освоєння 

Криму», 2002 р. 

 

к.е.н. Юрківський В. М.  

1. Сиротенко А. Й – к.геогр.н. – «Народна республіка Конго (проблеми освоєння ресурсів, розвитку і 

розміщення господарства)», 1975 р. 

2. Запорожан Л. П. – к.геогр.н. – «Територіальна організація комплексу побутового обслуговування 

населення Тернопільської області УРСР», 1991 р. 

3. Барановський М. О. – к.геогр.н. – «Територіальна організація пересувних форм обслуговування 

сільського населення Чернігівської області», 1993 р. 

 

к.геогр.н. Явкін В. Г. 

1. Депутат М. М. – к.геогр.н. – «Рекреаційно-туристичний потенціал гірських поселень Івано-Франківської 

області (суспільно-географічний аналіз)», 2013 р. 

 

д.геогр.н. Язиніна Р.О. 

1. Мордвінов О. Г. – к.геогр.н. – «природокористування у сільському господарстві регіону і його 

удосконалення (на прикладі Чернігівської області)», 1992 р. 

 

д.геогр.н. Яковенко І. М. 

1. Чеглазова М. Є. – к.геогр.н. – «Територіальна структура безробіття в Криму: суспільно-географічне 

дослідження», 2006 р.   

2. Таган Т. О. – к.геогр.н. – «Суспільно-географічне дослідження територіальної рекреаційної нерівності (на 

прикладі Криму)», 2011 р. 

3. Гуров С. О. – к.геогр.н. – «Суспільно-географічне дослідження ринку житлової нерухомості 

рекреаційного регіону (на прикладі Криму)», 2013 р. 

4. Дугаренко І. А. – к.геогр.н. – «Еволюція рекреаційних функцій Гірського Криму», 2013 р. 

 

акад. Яснопольський Л. М. 

1. Городній П. Т. – к.е.н. – «Основні питання розвитку і розміщення цементної промисловості  УРСР», 

1946 р. 

2. Пейсахзон Л. Б. – к.е.н. – «Текстильна промисловість УРСР», 1946 р.  

3. Шевченко Я. А. – к.е.н. – «Перспективи розвитку і розміщення буровугільної промисловості 

Правобережжя УРСР», 1948 р. 

 

д.геогр.н. Яценко Б. П. 

1. Смаль В. В. – д.геогр.н. – «Суспільно-географічні основи дослідження постіндустріальної трансформації 

країн Європейського Союзу», 2011 р. 

2. Бабарицька В. К. – к.геогр.н. – «Територіальна організація комплексу міжнародного туризму України», 

1997 р. 

3. Стафійчук В. І. – к.геогр.н. – «Політико-географічні аспекти взаємодії господарства країн Центральної 

Європи», 1999 р. 

4. Мокляк А. В. – к.геогр.н. – «Туристські ресурси для потреб іноземного туризму в Україні (в контексті 

українсько-польських туристичних зв’язків)», 2004 р. 

5. Ткачук Л. М. – к.геогр.н. – «Територіальна організація господарства країн Південно-Східної та Східної 

Азії», 2004 р.  

6. Бородієнко О. В. – к.геогр.н. – «Суспільно-географічні чинники формування системи регіональної 
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економічної інтеграції в Північній Америці», 2005 р. 

7. Брайчевський Ю. С. – к.геогр.н. – «Функціонування системи ЄС у світовому господарстві (суспільно-

географічний аналіз)», 2007 р.  

8. Макаренко П. О. – к.геогр.н. – «Геопросторова організація автомобілебудування Європейського Союзу», 

2007 р. 

9. Корома Н. С. – к.геогр.н. – «Політико-географічні передумови формування Балто-Чорноморського 

регіону: геостратегічні інтереси України», 2012 р. 

10. Руднєва М. Г. – к.геогр.н. – «Географія виноробних кластерів світу», 2013 р. 

11. Адамович З. М. – к.геогр.н. – «Суспільно-географічні системи глобальної економіки знань», 2015 р. 
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Додаток Б 

Доктори та кандидати наук із суспільної географії в Україні 

(за роком захисту дисертацій) 

 
Доктори наук Кандидати наук 

1936 

 О. Діброва  

1937 

 Г. Ваньков  

1938 

 О. Смирнов, Ф. Трипілець  

1939 

 Л. Білогуб, О. Ващенко, К. Пяртлі, М. П’ятигорський, 

П. Сольонов, О. Чегорян  

1940 

 М. Демченко, І. Сищинська  

1941 

 В. Юденич  

1942 

  

1943 

  

1944 

  

1945 

 П. Зведенюк, І. Старовойтенко  

1946 

 П. Городній, І. Іоненко, І. Мукомель, Л. Пейсахзон,  

В. Теплицький  

1947 

 Г. Бандурко, Д. Богорад, С. Пекарський, Н. Первякова, 

О. Храмов  

1948 

 І. Рибачок, І. Хоменко, Я. Шевченко  

1949 

 А. Консевич, Л. Корецький, І. Кугукало, С. Мечев,  

К. Повітчана, М. Русаков, О. Томчук  

1950 

 Є. Капчинська, В. Павлова, В. Симоненко  

1951 

 А. Золовський, М. Паламарчук, А. Смородинцева  

1952 

 В. Гурікова, І. Королюк, Г. Кривченко, В. Оникієнко, 

І. Твердохлєбов, Т. Трипілець  

1953 

 Г. Баранська, Н. Блажко, О. Дроздов, Т. Ковалевська, 

Н. Костенко, Ф. Мачихін, В. Сенькевич  

1954 

 П. Волобой, Г. Градов, А. Куц, Л. Марін, Н. Стогній, 

М. Хилюк  

1955 

 П. Гудзенко, Г. Зільбер, К. Одарченко, М. Шраг  

1956 

  

1957 

О. Діброва  Ф. Заставний, І. Сваричевський  

1958 

 А. Григор’єв, Ф. Дейнеко, М. Коломієць, М. Лапко,  

Г. Побережна  
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1959 

М. Паламарчук  Д. Богуненко  

1960 

  

1961 

Д. Богорад  Л. Маслій  

1962 

 М. Пістун  

1963 

 М. Ігнатенко, К. Коломієць, В. Луговий, Г. Макаренко, 

Ю. Пітюренко, К. Попов  

1964 

 Р. Іванух, Я. Жупанський, Є. Шипович  

1965 

І. Мукомель  Л. Гнатюк, В. Приходько, П. Соколов, І. Стрілець,  

Г. Холматов  

1966 

Н. Блажко  Г. Григораш, Й. Ітібаєв, А. Красильщиков, 

М. Крачило, М. Курамбаєв, Н. Нікітенко, В. Поповкін, 

О. Топчієв, О. Шаблій, Р. Язиніна  

1967 

М. Шраг  М. Багров, А. Доценко, С. Мохначук, І. Табориська,  

Н. Тарасова, Б. Яценко  

1968 

 М. Гонак, С.Іщук 

1969 

А. Золовський  М. Авдальян, І. Горленко, М. Григорович, 

Г. Коваленко, П. Коваленко, М. Паробецький,  

А. Степаненко, Л. Чернюк  

1970 

Ф. Заставний,  

М. Ігнатенко,  

Л. Корецький  

В. Жабицька, М. Курилюк, Р. Литвиненко, 

В. Нудельман, Н. Процко, Л. Руденко, А. Шостак,  

К. Яковенко  

1971 

О. Ващенко  В. Загородній, М. Ковтонюк, О. Краснопольський,  

М. Мартинова, К. Суходольський, К. Тащук,  

М. Усачов  

1972 

В. Оникієнко  В. Белозьорова, Мустафа Валід, А. Голіков,  

А. Дьоміна, М. Фащевський  

1973 

 Г. Іванова, О. Корж, К. Матей, М. Міжега,  

С. Писаренко, М. Пушкар, Д. Стеченко, П. Холява,  

В. Цапу  

1974 

П. Волобой  Л. Ганечко, М. Голіков, Е. Калмуська, Л. Коротун,  

В. Косенко, В. Романова,  О. Хомра, Н. Щербина,  

Т. Яснюк  

1975 

М. Пістун  Є. Бітаєва, В. Дергачов, М. Луконін, І. Одинський,  

А. Сиротенко  

1976 

 В. Благов  

1977 

 В. Ковтун, К. Коценко  

1978 

Ю. Пітюренко,  

О. Шаблій  

Г. Балабанов, М. Білик, Л. Жовнір, Н. Недашківська, 

О. Паламарчук, А. Тамбовцева  

1979 

В. Поповкін,  Є. Качан, І. Пушкар, В. Суханов  
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О. Топчієв  

1980 

Я. Жупанський  С. Малюк, Л. Немченко, В. Обозний, В. Шумський  

1981 

 О. Дейнека, В. Кудрявцев, Л. Масловська, І. Смирнов, 

В. Руденко, В. Семенов  

1982 

І. Горленко  Й. Бурка, М. Кузнєцов, П. Масляк, Я. Олійник,  

В. Полюхович, Ю. Шелепов, І. Яковенко  

1983 

Л. Руденко  О. Гричук, Н. Коновалова, М. Мальський, 

Д. Ніколаєнко, С. Проценко, А. Ткачов, О. Швець  

1984 

А. Голіков  П. Луцишин, В. Малина, В. Пересєкін, І. Русанов, 

В. Харченко, Д. Хусаінов, Б. Чемісов  

1985 

Р. Язиніна  Л. Гаврилюк, Дінь Ван Тхань, О. Заставецька,  

О. Ігнатенко, О. Крайовий, О. Кузьминська,  

О. Любіцева, К. Пироженко, Н. Скрипник, Та Дінь Чінь 

1986 

В. Дергачов  О. Бейдик, Г. Бекірова, І. Дудник, В. Захарченко, 

Л. Ковтун, С. Кузик, А. Молодецький, С. Умрікулов, 

Т. Чугунова  

1987 

М. Голіков  

 

Г. Анісімова, М. Білецький, Г. Галух, В. Джаман,  

Л. Мармуль, Л. Шевчук, І. Якушик  

1988 

 В. Андерсон, Л. Ванюкова, Б. Заставецький, Є. Лясота, 

З. Манів, Н. Сажнєва, В. Щабельська  

1989 

О. Паламарчук,  

В. Нудельман  

І. Алексєєвець, В. Корчун, О. Мазуркевич, 

Е. Осадчий, Л. Тарангул  

1990 

Р. Іванух,  

С. Писаренко,  

А. Степаненко  

Є. Благова, М. Бредихін, М. Влах, В. Гуцал, О. Жадан, 

С. Лісовський, М. Нікітіна, Ю. Палеха, Г. Підгрушний, 

О. Самохвал, Н. Сахнова, В. Смаль, С. Сонько, 

Л. Шульженко  

1991 

Д. Стеченко,  

О. Хомра  

Т. Адамасу, С. Атобателе, А. Бобровицький,  

Дебс Махмуд, Діаб Алі Мухаммед, Л. Запорожан,  

Ю. Качаєв, Лабабіді Ранда 

1992 

Г. Балабанов,  

М. Крачило,  

В. Руденко  

О. Арабаджі, О. Базілевич, Я. Кирпушко, М. Книш,  

Лі Туншін, О. Мордвінов  

1993 

П. Коваленко,  

Л. Мармуль,  

П. Масляк,  

М. Фащевський  

А. Аль-Хамарнех, М. Барановський, Т. Дробишевська, 

Т. Каратаєв, В. Малева, М. Мальська, Н. Провотар,  

І. Ровенчак, І. Смаль, Г. Чиковаре, В. Чужиков  

1994 

 Батсімба Жермен, В. Дорошенко, Н.Коцан,  М. Мацях, 

М. Романюк, Б. Федуник, Т. Шпарага  

1995 

М. Мальський,  

В. Нагірна  

А. Гольцов, М. Дністрянський, М. Жук, 

І. Карташевська, В. Лажнік, Н. Лебідь, Т. Панасенко, 

А. Сердюк, Хадрі Падр Джалал, А. Чижикова  

1996 

С. Іщук,  

В. Семенов  

О. Байтеряков, І. Бобрович, Н. Гунько, В. Жученко,  

В. Круль, Я. Окушко, М. Потокій, Г. Тамбовцев, Д. Ткач  

1997 
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П. Луцишин,  

Я. Олійник  

Т. Александрова, В. Бабарицька, Г. Баб’як, Т. Гринюк, 

І. Гудзеляк, І. Гукалова, Л. Заєць, О. Левада,   

Я. Мариняк, К. Мезенцев, С. Федонюк  

1998 

А. Доценко,  

І. Дудник,  

О. Заставецька  

Т. Буличева, Л. Кушнір, М. Лаврук, В. Патійчук,  

В. Шишацький  

1999 

М. Нікітіна  В. Вацеба, О. Грець, І. Кавецький, О. Король,  

А. Кошіль, А. Кузишин, О. Левада, С. Павлов,  

О. Перхач, О. Садовник, В. Стафійчук, В. Стецький, 

Н. Стецько, П. Сухий, Є. Хан, О. Шуба  

2000 

 М. Блага, І. Воронін, К. Горб, В. Грицевич, В. Грицку, 

В. Дубін, І. Дубовіч, М. Заячук, А. Ковальчук, 

А. Кривенко, В. Куреляк, О. Кучабський, 

Р. Лозинський, О. Марченко, З. Пушкар, О. Романець, 

Н. Романюк, В. Фоменко, Л. Хомич, П. Черномаз  

2001 

М. Багров,  

О. Краснопольський,  

Б. Яценко  

О. Вісьтак, І. Донець, Б. Заблоцький, Н. Казакова,  

В. Матвієнко, О. Панібрацька, В. Побірченко,  

А. Слащук, С. Сюткін  

2002 

 Р. Абкадиров, Л. Донченко, І. Журба, С. Запотоцький, 

Т. Коропатник, М. Логвин, О. Малиновська, 

В. Миронюк, Н. Паньків, С. Пенюк, М. Сажнєв, 

Р. Сливка, Н. Страчкова, Н. Яковенко  

2003 

О. Любіцева,  

І. Смирнов  

О. Бордун, А. Бояр, Ван Цішен, О. Гладкий,  

О. Кузьміна, Т. Лужанська, Д. Мальчикова,  

Н. Матвієнко, І. Пандяк, В. Пасько, О. Романів,  

Р. Скабара, О. Ханова, І. Хільчевська, В. Яворська  

2004 

В. Джаман,  

С. Лісовський,  

Л. Нємець,  

І. Яковенко  

О. Афоніна, Т. Заставецький, А. Мельничук,  

А. Мозговий, А. Мокляк, І. Пилипенко, І. Савчук,  

Л. Ткачук, О. Чернюх  

2005 

О. Бейдик,  

Л. Шевчук  

І. Барна, О. Бородієнко, Т. Гільберг, В. Демченко,  

О. Колотуха, І. Мартусенко, Є. Маруняк,  

Т. Мельниченко, О. Мрінська, Г. Пергат, Н. Прицюк, 

І. Ранця, І. Філоненко, Л. Шабашова  

2006 

М. Дністрянський,  

В. Захарченко,  

Н. Коцан,  

В. Круль,  

К. Мезенцев,  

К. Нємець,  

С. Сонько  

Л. Богадьорова, В. Бурка, І. Костащук, Н. Корнілова, 

Н. Краснопольська, Г. Круль, І. Мельник, 

Н. Нефедова, Н. Рибачик, О. Стецюк, М. Чеглазова,  

О. Черпіцький, Н. Флінта, О. Штельмах, О. Яковчук  

2007 

Г. Підгрушний  А. Вавринюк, Г. Баркова, Ю. Брайчевський,  

М. Височин, А. Голод, С. Греков, К. Діденко,  

І. Запотоцька, Н. Запухляк, Р. Клочко, Г. Лабінська,  

С. Лавриненко, П. Макаренко, К. Поливач,  

Л. Семенюк, З. Тітенко, А. Федчук, Г. Чернова, 

О. Шевчук, І. Шум, О. Яроменко  

2008 

І. Гукалова  А. Довгань, Л. Дячевська, С. Жовнір, Ю. Заволока,  

Л. Заставецька, І. Ковтуник, Л. Коковський,  

І. Литовченко, О. Машкова, В. Новикова, В. Путренко, 
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Р. Теслюк, О. Трусій, С. Шевчук, П. Шуканов  

2009 

Ю. Палеха,  

П. Сухий  

О. Безпала, О. Борисова, В. Зеленчук, Ю. Кандиба,  

В. Костащук, О. Корнус, М. Орлова, Н. Пашинська,  

О. Рунців, О. Савюк, Ю. Сологуб, В. Тодоров, 

О. Троценко  

2010 

М. Барановський,  

О. Гладкий,  

Р. Лозинський,  

І. Ровенчак  

Л. Альтгайм, І. Арсененко, І. Вах, П. Вірченко, 

Г. Григор’єва, О. Денисенко, В. Єрмаков, 

Н. Заблотовська, С. Западнюк, Л. Запорожець, 

Л. Ключко, А. Ковтун, М. Кузнєцов, Г. Кулєшова, 

Л. Литвенко, В. Луць, О. Мамчур, А. Манько, 

С. Мархонос, К. Мельник, Л. Мельник, І. Мороз,  

В. Олійник, В. Печенюк, Х. Подвірна, І. Рудакевич,  

О. Скляревська, М. Цепенда, М. Шевчишен, Я.Штокало  

2011 

М. Мальська,  

В. Смаль  

В. Глибовець, Г. Заваріка, О. Заячук, І. Єрко,  

І. Ісиченко, О. Клапчук, Ю. Когатько, Н. Копер,  

Н. Моштакова, В. Пацюк, Є. Петрук, С. Петрук, 

І. Поплавська, С. Пугач, Т. Редько, В. Ромащенко, 

А. Саркісов, К. Сегіда, К. Січкаренко, С. Сировець,  

І. Скриль, О. Соколова, Т. Таган, С. Ярьоменко  

2012 

І. Воронін,  

А. Калько  

Я. Атаманюк, А. Білоус, С. Брик, З. Бойко, 

К. Буткалюк, Л. Воловик, Н. Гаєвська, 

Н. Горожанкіна, К. Дударчук, Г. Дудкіна, Н. Гаєвська, 

Р. Гищук, І. Ілляш, П. Колядинський, Н. Корома,  

О. Кривець, Н. Новосад, О. Носирєв,  Т. Павленко, 

С. Покляцький, В. Сайчук, О. Самойлов, Н. Смочко, 

О. Федюк, Д. Шиян  

2013 

О. Афанасьєв,  

Ю. Кисельов,  

С. Запотоцький  

О. Борисюк, М. Горун, С. Гуров, К. Дарчук,  

М. Депутат, Н. Дністрянська, С. Добровольска, 

І. Дугаренко, Д. Думітраш, В. Залещик, Б. Клімчук, 

Т. Кравець, А. Крашеніннікова, Т. Михайленко, 

І. Мостова, Г. Наконечна, І. Осіпчук, С. Отечко, 

В. Поручинський, О. Пушкар, С. Руденко, М. Руднєва, 

І. Савченко, Н. Сєрокурова, А. Шашеро  

2014 

Л. Заставецька,  

П. Шуканов,  

В. Яворська  

О. Алісова, О. Бабич, С. Батиченко, Л. Вавринів, 

Я. Василевська, Г. Голуб, В. Грушка, 

Н. Добровольська, І. Закутинська, Т. Єрошина, Я. Івах, 

Г. Копачинська, О. Лакомова, Р. Мазурець, 

Н. Маслова, В. Панкратьєва, Б. Пушкар, О. Чеченя, 

В. Шульга  

2015 

І. Пилипенко,  

Д. Мальчикова  

З. Адамович, О. Гнатюк, П. Доан, К. Жураєва, О. Ільїв, 

О. Качур, М. Лапушняк, Т. Маншиліна, 

М. Паламарюк, Ю. Пасевич, Т. Погребський,  

І. Поручинська, Є. Телебєнєва  
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Додаток В 

 

Біографічні довідки окремих представників наукової школи суспільної географії  
 

М. Багров (1937–2015 рр.) – доктор географічних наук, професор, академік НАН України. Народився на 

Херсонщині. У 1959 р. закінчив природничо-географічний факультет Кримського педагогічного інституту. У 1959–

1961 рр. працював учителем географії в Криму, з 1961 р. – інженер-геолог Інституту мінеральних ресурсів АН УРСР у 

Сімферополі. Після навчання в 1963–1966 рр. в аспірантурі на кафедрі економічної географії в 1967 р. захистив 

кандидатську дисертацію. Короткий час працював на кафедрі економічної географії. З 1970 р. М. Багров перебував на 

партійних посадах: з 1989 р. – перший секретар Кримського ОК КПУ, з 1990 р. – голова Кримської обласної ради, з 

1992 по 1994 рр. – голова Верховної ради АР Крим. У 1994 р. М. Багров повернувся в Сімферопольський університет, 

де до 1999 р. працював проректором з перспективного розвитку, завідувачем кафедри економічної і соціальної 

географії, проректором з наукової роботи. У 1999 р. він був обраний ректором Сімферопольського держуніверситету 

(з 1999 р. – Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського). У 2001 р. захистив докторську 

дисертацію. У 2007 р. М. Багрову присвоєне звання Героя України, а в 2010 р. його було обрано академіком НАН 

України [96, с. 67–68; 404, с. 69–70]. У 2015 р. акад. М. Багров помер. 

 

Д. Богорад (1902–1967 рр.) – доктор географічних наук, професор. Народився в Латвії. Закінчив юридичний та 

економічний факультети Харківського інституту народного господарства. У 1923–30-му рр. працював у Держплані 

УСРР. З 1934 до 1962 р. Д. Богорад завідував відділом районного планування Українського НДІ  проектування міст. 

Упродовж 1962–1967 рр. – завідувач відділу розміщення промисловості «Діпромісто». Одночасно в 1950–60-х рр. 

Д. Богорад за сумісництвом, був професором кафедри економічної географії Київського університету. Помер 

проф. Д. Богорад у 1967 р [327, с. 423–427]. 

 

О. Ващенко (1908–1984 рр.) – доктор географічних наук, професор. Народився на Сумщині. В 1921 р. він 

закінчив земську початкову школу та працював до 1928 р. у сільському господарстві батька, а потім був головою 

кредитного сільськогосподарського товариства. У 1932 р. вступив на навчання до Українського комуністичного 

інституту радянського будівництва і права у Харкові, де й здобув вищу освіту. У 1935–1938 рр. О. Ващенко під 

керівництвом доц. І. Ландо навчався у аспірантурі кафедри економічної географії Харківського університету. У 

1939 р. здобув науковий ступінь кандидата географічних наук, у тому ж році одержав звання доцента кафедри 

економічної географії. У 1939 р. О. Ващенко брав участь у радянській окупації Західної України, пройшов фронти 

Другої світової війни. У 1945 р. наркомат освіти УРСР відкликав О. Ващенка на посаду завідувача новоствореної 

кафедри економічної географії Львівського університету, із цією роботою і було пов’язане все подальше життя 

вченого. Тут він створив наукову школу, організував кафедру економічної географії й керував нею до 1984 р. був 

деканом географічного факультету в 1946–1951 рр. У 1970 р. О. Ващенко захистив докторську дисертацію. Помер 

проф. О. Ващенко у 1984 р. [83, с. 66]. 

 

Г. Величко (1863–1932/1935? рр.) – доктор географії, професор. Народився в Галичині, де закінчив 

Миколаївську початкову школу, потім учився в єдиній на той час українській гімназії у Львові, яку й закінчив у 

1883 р. В 1883–1889 рр. навчався у Львівському університеті. Перші три роки – на теологічному факультеті, потім 

перевівся на філософський факультет, де досить ґрунтовно вивчав українську історію, німецьку мову, а головно – 

географію. Одержавши абсолюторій про закінчення філософського факультету Львівського університету, Г. Величко 

продовжив вивчення географії в 1889–1890 рр. у Віденському університеті під керівництвом професорів Е. Зюсса і 

А. Пенка. У 1890–1891 рр. навчався в Паризькому університеті, де отримав свідоцтво про закінчення вищих студій, а 

вже в 1891–1892 рр. продовжив займатися географічними студіями в Петербурзькому університеті під керівництвом 

проф. А. Воєйкова. 

З 1892 до 1906 р. працював у різних освітніх і наукових установах Галичини. У 1893 р. Г. Величко захистив 

докторат з географії на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему «Пластика українсько-польських земель 

з особливим поглядом на Карпати» під науковим керівництвом проф. А. Ремана. У 1894 р. у Львівському університеті 

склав іспити з історії та географії на викладача цих дисциплін польською, німецькою та українською мовами, а через 

рік, у 1895 р., – іспит з французької мови. У 1896 р. у світ вийшла «Народописна карта українсько-руського народу» 

Г. Величка. Це була перша етнічна карта розселення українців на просторах Східної Європи. У 1899 р. Г. Величко став 

дійсним членом НТШ, а 1902 р. він здобув титул професора. 

У 1906 р. проф. Г. Величко, у зв’язку із звільненням австро-угорським урядом із викладацької роботи, почав 

займатися городництвом, городнім насінництвом і культурою кормових рослин. Він мав земельні ділянки для роботи 

спочатку у Скнилові неподалік Милатичів під Львовом, а пізніше в Плетеничах Перемишлянського повіту та 

Криницях Дрогобицького повіту. Упродовж 1909–1916 рр. Г. Величко був секретарем, а згодом і керівником 

товариства «Сільський господар» у Львові, редактором журналу «Господарська часопись». У 1911 р. відвідав США з 

метою вивчення досвіду організації сільського господарства, зокрема городництва в місцевих фермерських 

господарствах. У 1913 р. приїздив до Німеччини де вивчав насіннєву справу в Ерфурті, Кведлінбурзі і Магдебурзі. У 

1916 р. став референтом садівництва та городництва при королівському намісництві у Львові, а з розпадом Австро-
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Угорщини Г. Величко продовжив практичну роботу у сфері городництва, чим і займався до 1925 р. 

З приходом до влади в Галичині поляків Г. Величко зазнав низки перевірок з боку нової влади, певний час жив 

у Берліні, назад до Польщі йому повернутися не вдалося, він у 1926 р. переїхав до УСРР.   

Проф. Г. Величко жив спочатку в Києві, де викладав географію України на робфаці  Київського інституту 

народного господарства. У тому ж році  НКО призначив Г. Величка на посаду професора Агротехнікуму в Умані. З 

1927 р. проф. Г. Величко – дійсний науковий співробітник УНДІГК, завідувач відділу біогеографії [488, арк. 1,3; 489, 

арк. 4,7,8]. 

Точна дата смерті Г. Величка на сьогодні не відома. Як вдалося встановити проф. О. Шаблію (у 2012 р. у світ 

вийшла книга із серії «Постаті вітчизняного землезнання», присвячена Г. Величкові), вона можлива від 1 жовтня 

1932 р. (коли про це повідомляла львівська газета «Діло») до 1947 р. (за свідченням  І. Сенатовича) [119, с. 324]. 

Проте, на думку проф. О. Шаблія, найвірогідніше, що Г. Величко в 1932 р. виїхав з України до Москви, де помер у 

1935 р. 

 

К. Воблий (1876–1947 рр.) – доктор політичної економії та статистики, професор, академік АН УРСР. 

Народився в 1876 р. на Полтавщині. Після закінчення початкової школи він навчався в Полтавському духовному 

училищі, а потім у Полтавській та Київській духовних семінаріях, здобувши в 1900 р. вищу духовну освіту та ступінь 

кандидата богослов’я. У тому ж році, після невдалої спроби вступу до Київського університету, він вступив до 

Юр’ївського (Тартуського) університету, а через рік перевівся навчатися на юридичний факультет у Варшавський 

університет. Ще студентом 3 курсу видав свою першу працю «Заатлантична еміграція, її причини і наслідки». Після 

закінчення Варшавського університету в 1904 р. зі ступенем кандидата права К. Воблий залишився для подальшої 

наукової роботи й підготовки професорського звання на кафедрі політичної економії та статистики, де  вивчав 

матеріали про розвиток господарства та еміграцію населення з Польщі. У 1906 р. видав працю «Розвиток фабрично-

заводської промисловості в 10 губерніях Царства Польського з 1876 по 1906 рр.», а згодом «Нариси з історії Польської 

фабричної промисловості за 1764–1830 рр.», за яку Київський університет присудив йому ступінь магістра.  

З 1906 р. К. Воблий працював у Київському університеті Св. Володимира та Київському комерційному 

інституті на кафедрі політичної економії та статистики. Підготував до друку університетський підручник зі 

статистики, який витримав три видання (1909, 1912, 1918 рр.). За час наукового стажування упродовж 1908–1909 рр. у 

Паризькому, Берлінському та Мюнхенському університетах він підготував дисертацію «Третій професійно-

промисловий перепис у Німеччині (досвід аналітико-методологічного дослідження)» [194, с. 6–9]. Після захисту її в 

Київському університеті К. Воблий здобув у 1911 р. науковий ступінь доктора політичної економії та статистики. Із 

цього часу і до 1920 р. він працював на посадах професора Київського університету та декана Київського 

комерційного інституту. Опублікував низку наукових праць, більшість із яких була присвячена просторовим аспектам 

економічних і соціальних процесів, які стали підґрунтям для формування школи-напряму галузевої статистики в 

економічній географії України.  

У 1917 р. К. Воблий був обраний ректором Київського комерційного інституту, а в 1919 р. став академіком 

УАН зі спеціальності «промисловість і торгівля», видав один із перших підручників з економічної географії України, 

який витримав ще кілька перевидань. З 1920 р. акад. К. Воблий працював також на посаді професора Інституту 

народного господарства (колишнього Комерційного інституту). Основні зусилля вченого упродовж 1920-х рр. були 

спрямовані на економіко-географічне вивчення галузей господарства України, які він розглядав у історичному, 

територіальному та міжгалузевому аспектах. З 1925 по 1930 рр. К. Воблий був керівником Семінару з вивчення 

продуктивних сил господарства України при ВУАН, а вже в 1927–1930 рр. очолював Комісію з вивчення народного 

господарства України [168, арк. 2–6].  

У 1928 р. акад.  К. Воблий був обраний віце-президентом АН УРСР. У цей час він працював над 

фундаментальною багатотомною монографією «Нариси з історії розвитку українсько-російської цукробурякової 

промисловості», перші томи якої вийшли друком у 1928–1931 рр., а останні вже були заборонені радянською 

цензурою.  

З поч. 1930-х рр. під впливом репресивного апарату радянської держави акад. К. Воблий змушений був 

переглянути свої погляди на методологічні засади економіко-географічної науки та прийняти ідеї районної школи. 

Вихід публікацій ученого майже припинився, лише в окремих роботах досліджувалися проблема Великого Дніпра, 

розвиток і розміщення господарства України, мінерально-сировинні ресурси Полісся, економічна географія районів та 

міст України тощо. 

Акад. К. Воблий у 1933 р. був організатором кафедри економічної географії в Київському університеті, а в 

1938 р. його було призначено завідувачем відділу економічної географії Інституту економіки АН УРСР. Саме ці два 

осередки й були провідними центрами економіко-географічних досліджень в УРСР, тут під керівництвом К. Воблого 

було підготовлено та здано друку фундаментальний підручник з економічної географії України.  

З 1943 по 1947 рр. акад. К. Воблий очолював Інститут економіки АН УРСР. Помер акад. К. Воблий у 1947 р.  

 

В. Геринович (1883–1949 рр.) – доктор географії, професор. Народився у Галичині. Після закінчення народної 

школи в Сокалі вступив до гімназії у Львові, з якої був відрахований за приналежність до таємного гуртка і гімназійне 

навчання довелося закінчувати в Перемишлі. Навчаючись у гімназіях, В. Геринович брав участь у громадській роботі 

(гуртки, лекції по селах, відкриття читалень), а в 1902 р. – у відомих агарних страйках на Поділлі. В 1903 р. вступив на 

філософський факультет університету у Львові, який і закінчив у 1907 р. Університетські студії проводив також у 
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Кракові і Відні. За часи свого університетського навчання брав участь у роботах семінарів, в екскурсіях, писав 

рецензії до Записок НТШ у Львові, науково-популярні статті і розвідки тощо. Детально вивчив Австрію і Угорщину, 

Галичину. Мав низку наукових екскурсій з проф. С. Рудницьким.  

У 1908 р. В. Геринович склав іспит на отримання звання вчителя гімназій і реальних шкіл, а після цього в 

1911 р. захистив у Львівському університеті докторську дисертацію й отримав науковий ступінь доктора географії. За 

результативну працю у сфері землезнання В. Геринович став членом фізіографічної комісії НТШ. У цей час вийшли 

друком перші наукові праці В. Гериновича, він готувався до отримання звання приват-доцента. Змушений був, проте, 

прийняти посаду гімназійного учителя (ще як студент університету), а потім професора семінарії в Самборі.  

Перша світова війна перервала наукову та педагогічну працю В. Гериновича. Він був мобілізований до війська і 

чотири роки воював спершу на російському, а згодом на італійському фронтах. На поч. 1919 р. був призначений на 

посаду референта народної освіти, і в тому ж році як політемігрант переїхав до Кам’янця. Український державний 

університет в Кам’янці обрав В. Гериновича на посаду доцента кафедри географії, де він читав курси «Географія 

України», «Географія Спілки РСР», «Географія всесвітня», «Етнографія», «Антропогеографія», «Економічна 

географія». Тексти його лекцій були видрукувані як підручники. У 1922 р. він був обраний деканом факультету, а на 

поч. 1923 р. переведений на посаду професора географії і в тому ж році призначений ректором Кам’янець-

Подільського ІНО. 

Наукову діяльність В. Геринович розпочав ще в університетські часи під керівництвом львівських професорів 

М. Грушевського, А. Ремана, С. Рудницького і продовжував навіть під час війни, коли збирав географічний матеріал 

на різних фронтах. Його наукові праці були друковані у виданнях НТШ у Львові, у газетах і журналах Галичини, у 

радянських журналах, наукових збірниках УАН. Найбільше уваги вчений присвятив проблемам географії Східної 

Європи.  

У 1928 р. на запрошення С. Рудницького В. Геринович переїхав до Харкова, де його обрали на посаду дійсного 

наукового співробітника УНДІГК, деякий час В. Геринович очолював відділ антропогеографії. З огляду на суб’єктивні 

обставини змушений був у 1929 р. залишити УНДІГК та повернутися до роботи в Кам’янець-Подільський ІНО [490, 

арк. 25; 491, арк. 26–27]. У 1932 р. проф. В. Геринович, передчуваючи інтерес з боку ГПУ до дійсних і колишніх 

співробітників УНДІГК, а також рятуючись від голодної смерті в Україні, переїхав до Москви, де працював на посаді 

професора, завідувача кафедри гірничої економіки, однак уже в кінці того самого року був заарештований. Рішенням 

трійки при колегії ГПУ УСРР у 1933 р. В. Геринович був засуджений до 10 років виправно-трудових таборів, у яких 

перебував до 1944 р. Після звільнення деякий час працював у Вологодському педагогічному інституті, а в 1946 р. 

повернувся до Львова, де обіймав посади професора, завідувача кафедри економічної географії Львівського інституту 

радянської торгівлі  [362, с.55; 534, с. 8–13]. Помер проф. В. Геринович у 1949 р., а посмертно реабілітований був 

лише в 1989 р.  

 

І. Горленко (1934 р.н.) – доктор географічних наук, професор. Народилася у м. Києві. У 1956 р. закінчила 

географічний факультет Київського університету, здобувши спеціальність «геоморфологія». У 1958 –1964 pp. 

працювала в РВПС АН УРСР. З 1964 р. І. Горленко перейшла на роботу в СГ АН УРСР, навчаючись в аспірантурі, 

підготувала й у 1969 р. захистила кандидатську дисертацію. 

З 1971 року І. Горленко працювала у ВГ АН УРСР, потім ІГ НАНУ старшим науковим співробітником, у 1988–

1996 рр. завідувачем відділу теоретичних проблем економічної географії (згодом – відділу суспільно-географічних 

досліджень), а також  головним науковим співробітником. У 1982 р. І. Горленко захистила докторську дисертацію. 

З 2000 р. І. Горленко, залишаючись провідним науковим співробітником відділу суспільно-географічних 

досліджень інституту географії НАН України, працює в Національному університеті Державної податкової служби 

України, де обіймає посаду професора, провідного наукового співробітника НДЦ з проблем оподаткування [304, 

с. 72–73].   

 

О. Діброва (1904–1973 рр.) – доктор географічних наук, професор. Народився на Чернігівщині. Початкову 

освіту здобув у місцевій школі, а середню – у гімназії міста Городня. Працював у сільськогосподарському 

виробництві. У 1927 р. О. Діброва здобув вищу освіту, закінчивши Київський кооперативний інститут. Викладав 

економічну географію в профшколі, вступив до аспірантури УНДІГК при відділі економічної географії, яку закінчив у 

1932 р. [492, арк. 1,4] 

 Упродовж 1930–1933 рр. О. Діброва викладав у Харківському фінансовому інституті та Харківському інституті 

радянської торгівлі. У період масових арештів співробітників та аспірантів УНДІГК О. Діброва виїхав до Ленінграда, 

де працював доцентом педагогічного інституту, та військово-політичної академії.  

У Київському університеті О. Діброва працював з 1934 р. доцентом кафедри економічної географії, а за 

сумісництвом завідував кафедрою економічної географії Київського педагогічного інституту. Дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата географічних наук захистив у 1936 р. У 1944–1956 рр. обіймав посаду завідувача 

кафедри економічної географії Київського педінституту, завідував відділом методики географії НДІ педагогіки. 

Упродовж 1959–1973 рр. проф. О. Діброва завідував кафедрою економічної географії Київського університету. 

Докторську дисертацію захистив у 1958 році. Відомий як фахівець у галузі географії господарства, економічного 

районування території України, методики викладання географії. Помер проф. О. Діброва в 1973 р [111, с. 68].  

 

М. Дольницький (1891–1968 рр.) – доктор географії, доцент. Народився 1891 р. на Львівщині.  Після здобуття 
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домашньої початкової освіти навчався в гімназіях Золочева та Львова, останню закінчив у 1910 р. Вищу освіту 

здобував в університетах Львова (1910–1914 рр.) та Відня (1914–1915 рр.). У Львівському університеті 

М. Дольницький вчився на історико-географічному відділі філософського факультету, де на той час викладали проф. 

М. Грушевський, проф. Е. Ромер та доц. С. Рудницький. Після закінчення Віденського університету М. Дольницький 

працював учителем географії  та історії в гімназіях в Яворові (1915–1916 рр.), Золочеві (1918–1919 рр.), реальних і 

гімназійних курсах в Йозефові (1921–1922 рр.). Служив в УГА. У 1923–1924 рр. М. Дольницький розпочав роботу на 

посаді асистента кафедри географії УВПУ ім. М. Драгоманова, а з 1926 р. (у зв’язку із від’їздом проф. С. Рудницького) 

став лектором кафедри географії [510, арк. 5]. 

Проф. С. Рудницький запрошував М. Дольницького до переїзду в Харків, куди він переніс свою наукову школу, 

однак М. Дольницький (як і В. Огоновський), на відміну від низки інших учнів, відмовився й тим самим урятував собі 

життя. Після закриття в 1933 р. УВПІ ім. М.  Драгоманова М. Дольницький до 1942 р. працював учителем географії та 

німецької мови в Українській гімназії поблизу Праги, а в 1943 р. він відновив кафедру географії УВУ, яка була ще з 

1927 р. замінена геологією. Так, у 1942–1943 н.р. М. Дольницький викладав такі курси: «Загальна географія. Динаміка 

суходолів», «Фізична географія України», «Проблеми антропогеографії України» [507, арк. 13]. 

55. У 1945 р. М. Дольницький переїхав до Німеччини, де був головою Таборової ради для переміщених українців. 

Згодом М. Дольницький став директором української гімназії, брав безпосередню участь у відновленні роботи НТШ 

під керівництвом проф. В. Кубійовича, з яким був знайомий ще з 1920-х рр. М. Дольницький також активно працював 

над всесвітньо проектом НТШ – «Енциклопедією українознавства». У 1950 р. М. Дольницький переїхав  до США 

(м. Детройт), де працював директором та учителем географії й історії суботньої української школи, співпрацював із 

місцевим осередком НТШ. У 1968 р. М. Дольницький помер [119].  

.  

К. Дубняк (1890–1948 рр.) – доктор географії, професор. Народився К. Дубняк на Полтавщині, де й здобув 

середню освіту. Навчання продовжував у Полтавській духовній семінарії, Лазаревському інституті східних мов 

(Москва), Московському комерційному інституті. Ще під час навчання в Полтавській духовній семінарії (1904–

1908 рр.) двічі з неї звільнявся за участь у страйках проти царського режиму. У 1914 р. К. Дубняк закінчив 

природничий відділ фізико-математичного факультету Харківського університету та здобув фах географа. Відразу 

після закінчення університету повернувся на Полтавщину, де викладав географію в середніх школах Миргорода та 

Кобеляк. Саме тут у 1917 р. він видав свою першу працю «Російсько-український словник термінів природознавства 

та географії».  

Проф. К. Дубняк почав працювати з 1915 р. спочатку як учитель географії в таких середніх школах: Земська 

гімназія в м. Миргороді (1915 р.); Реальна школа на Ставропольщині (1915–1917 рр.); Комерційна школа в 

м. Кобеляки на Полтавщині (1917–1918 рр.); Гімназія імені Котляревського та інші гімназії, а потім трудшколи у 

м. Полтаві (1918–1922 рр.). Під час перебування в м. Полтаві (1919–1922 рр.) був консультантом Губосвіти і брав 

безпосередню участь у роботі з організації трудшкіл і профшкіл на Полтавщині. Був палким прихильником 

українізації, у 1917–1919 рр. читав лекції з географії України на повітових курсах для вчителів Полтавщини. 

Ще в 1918 р. проф. К. Дубняк переїхав до Полтави й почав викладати економічну географію в кооперативному 

та сільськогосподарському технікумах. З 1919 до 1924 р. К. Дубняк –  професор економічної географії та краєзнавства 

Полтавського ІНО. Одночасно завідував редакційним відділом Полтавського державного видавництва. У 1922 р. у 

структурі Сільськогосподарського наукового комітету було утворено бібліографічне бюро, яке очолив 

проф. К. Дубняк. У 1924 р. розпочав роботу над створенням краєзнавчої галузевої бібліографії. У тому ж році його 

було запрошено до Києва, де він викладав економічну географію в Інституті народного господарства. Але вже на поч. 

1925 р. переїхав до Харкова, почав працювати на посаді професора Харківського ІНО, де він незмінно викладав курси 

економічної географії та краєзнавства. З 1925 р. постійний член Українського комітету краєзнавства, а з 1927 р. як 

професор ХІНО став дійсним науковим співробітником УНДІГК. Певний час проф. К. Дубняк працював на посаді 

заступника директора Інституту [494, арк. 1,3]. На цей час припала активна робота вченого з розроблення теоретичних 

і прикладних проблем економічної географії.  

У літературі, яка містить досить обмежені біографічні відомості про проф. К. Дубняка, стверджується, що в 

1934 р. УНДІГК було закрито, а більшість його науковців, зокрема й проф. К. Дубняк, були безпідставно репресовані. 

До цього часу не відомими залишалися місце та точна дата завершення життєвого шляху проф. К. Дубняка. Наші 

дослідження вперше репрезентували широкій громадськості світлину К. Дубняка, відшукану в архівних фондах 

НКВС. Як стало відомо з архівної кримінальної справи К. Дубняка, ще в 1933 р., відчуваючи сильний інтерес з боку 

ГПУ до працівників УНДІГК, йому вдалося уникнути карального апарату радянського режиму. Так само на певний 

час вдалося врятуватися від репресій В. Гериновичу, М. Іваничукові і, можливо, Г. Величку, які виїхали до Москви. 

К. Дубняк виїхав до Сталінграда, де працював у місцевому педагогічному інституті на посаді професора кафедри 

географії разом з українськими професорами А. Синявським (з Києва) та М. Самбікіним (з Полтави). Певний час 

К. Дубняк займався викладацькою роботою у різних середніх та вищих навчальних закладах на Далекому Сході 

(Благовіщенський агропедінститут, разом із проф. А. Синявським і проф. М. Самбікіним), а в кін. 1930-х рр. був 

доцентом кафедри географії Дагестанського педінституту. Під час війни проф. К. Дубняк повернувся до Харкова, де 

брав активну участь у діяльності харківської Просвіти, науковому й культурному житті міста. На момент арешту в 

1945 р. він був заступником директора Харківських гідрометеорологічних професійних курсів. За активну роботу в 

українських організаціях під час нацистської окупації вченого було засуджено в 1945 р. до двадцяти років каторжних 

робіт. Матеріали архівної справи проливають світло на той факт, що проф. К. Дубняк у віці 58 років помер у 1948 р. в 
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місцях позбавлення волі. До сьогодні проф. К. Дубняк залишається не реабілітованим. 

 

Я. Жупанський (1934–2009 рр.) – доктор географічних наук, професор. Народився на Івано-Франківщині. У 

1956 р. закінчив географічний факультет Чернівецького державного університету зі спеціальністю «економічна 

географія». Почав трудовий шлях учителем географії у Дрогобицькій області. Згодом отримав посаду начальника 

відділу в обласному статистичному управлінні Івано-Франківської області. У 1959 р. повернувся на кафедру 

економічної географії Чернівецького державного університету, вступив до аспірантури, а за сумісництвом працював у 

науково-проблемній лабораторії на посаді старшого наукового працівника. Саме з цим університетом було пов’язане 

все життя науковця. У 1964 р. Я. Жупанський захистив кандидатську дисертацію. 

З 1967 р. Я. Жупанський – доцент кафедри економічної географії. У 1967–1973 і 1982–1987 рр. Я. Жупанський 

був деканом географічного факультету, у 1979–1982 – деканом заочного педагогічного факультету. У 1980 р. 

Я. Жупанський захистив докторську дисертацію. 

З 1982 до 1983 р. проф. Я. Жупанський був завідувачем кафедри економічної географії, а в 1983–1990 рр. – 

кафедри фізичної географії і картографії. У 1990 р. виступив ініціатором створення й був першим завідувачем 

кафедри географії і картографії України, якою керував до 2004 р. Упродовж 2004–2009 рр. Я. Жупанський обіймав 

посаду професора кафедри географії України, картографії та геоінформатики. Помер проф. Я. Жупанський у 2009 р. 

[113, с. 85; 326, с. 64].  

 

Ф. Заставний (1929–2012 рр.) – доктор географічних наук, професор. Народився на Івано-Франківщині. Після 

закінчення Бережанської гімназії й Рогатинського педагогічного училища вступив на географічний факультет 

Львівського університету, який закінчив у 1951 р. В 1951–1953 рр. працював науковим співробітником відділу 

економіки Львівської філії АН УРСР, редактором газети «Вільна Україна». З 1955 до 1961 р. Ф. Заставний був 

доцентом кафедри економічної географії Львівського університету, а в 1961–1974 рр. – завідувачем кафедри 

економічної географії Львівського торгово-економічного інституту. Науковий ступінь кандидата наук здобув у 

1957 р., а доктора – у 1971 р. Упродовж 1974–1988 рр. проф. Ф. Заставний працював завідувачем відділу проблем 

економіки районів РВПС АН УРСР. У 1988 р. повернувся до Львівського університету, де очолив спочатку кафедру 

економічної і соціальної географії, а в 1990 р. організував кафедру географії України. Проф. Ф. Заставний був автором 

першого підручника «Географія України» (1990, 1994 pр.) [149] та співавтором методології оптимізації розміщення 

промисловості. Помер проф. Ф. Заставний у 2012 р. [107, с. 65]. 

 

А. Золовський (1915–2000 рр.) – доктор географічних наук, професор. Народився на Одещині. Трудову 

діяльність розпочав у 1931 р. як учитель початкової школи. У 1941 р. закінчив географічний факультет Одеського 

університету, воював на фронтах Другої світової війни. З 1946 р. до 1952 рр. А. Золовський був науковим 

співробітником Інституту географії Київського університету, а з 1949 до 1970 р. – доцентом, професором кафедри 

геодезії та картографії. У 1970 р. проф. А. Золовський очолив СГ АН УРСР, де  працював також у відділі картографії 

до 1986 р. завідувачем, а потім до 1996 р. головним науковим співробітником. Помер проф. А. Золовський у 2000 р. 

 

О. Івановський (1866–1934 рр.) – доктор географії, професор. Народився в 1866 р. на Алтаї. Середню освіту 

здобув у Томській гімназії, вищу – на історико-філологічному й фізико-математичному факультетах Московського 

університету. Протягом 1894 – 1895 рр. проходив стажування при Лейпцігському університеті у відомих німецьких 

географів Ф. Ратцеля і А. Геттнера, де отримав диплом доктора філософії. Після повернення з Німеччини 

О. Івановський склав у Московському університеті магістерські іспити (з географії та антропології) і після захисту 

дисертації «Антропологічний склад населення Росії» під керівництвом проф. Д. Анучіна  отримав ступінь магістра 

географії. У кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. здійснив ряд експедицій, зокрема до Киргизії, Монголії, Південного Алтаю, 

Кавказу, Персії, Туреччини.  

56. У 1903 р. його обрали приват-доцентом Московського університету, де читав лекції з антропогеографії, 

антропології та географії Росії. У 1913 р. О. Івановський захистив у Москві дисертацію на тему «Населення Землі. 

Досвід антропологічної класифікації» [195, с. 39]. 

У 1914 р. вченого запросили до Харківського університету, де його було обрано ординарним професором по 

кафедрі географії та етнографії. У Харкові проф. О. Івановський повністю присвятив себе географії. Після 

реорганізації університету, працював професором географії в Академії теоретичних знань (1920–1922 рр.), Інституті 

народної освіти (1922–1930 рр.), а також до 1929 р. завідувачем науково-дослідної кафедри географії і антропології. 

Йому належить заслуга в заснуванні в 1928 р. географічного факультету в Харкові. Помер проф. О. Івановський в 

1934 р. в Харкові.  

 

М. Ігнатенко  (1928–2004 рр.) – доктор географічних наук, професор. Народився на Алтаї. Навчався спочатку в 

Алма-Атинському залізничному технікумі, а в 1951–1956 рр. на географічному факультеті Чернівецького 

університету. В 1956–1962 рр. М. Ігнатенко – викладач кафедри економічної географії Чернівецького університету, 

навчався в аспірантурі в Київському університеті. Після захисту кандидатської дисертації з 1963 – доцент, з 1964 до 

1988 р. завідувач кафедри економічної географії, у 1979–1984 рр. – декан географічного факультету Чернівецького 

університету. Протягом 1988–1991 рр. проф. М. Ігнатенко працював завідувачем кафедри економічної географії в 

Чечено-Інгушському університеті, у 1991–1995 рр. – завідувачем кафедри економічної географії Мелітопольського 
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педагогічного інституту, а з 1996 до 2004 р. – завідувачем кафедри екології та економіки природокористування 

Херсонського аграрного університету. Помер проф. М. Ігнатенко в 2004 р.[102, с. 68; 320,  с. 71].  

С. Іщук (1937 р.н.) – доктор географічних наук, професор. Народився на Вінниччині. Навчався на 

географічному факультеті Львівського університету, який  закінчив  у  1959  р. З 1959 до 1965 р. С. Іщук працював 

старшим лаборантом, завідувачем кабінету, асистентом кафедри політекономії Львівського університету. Наукову 

діяльність розпочав у аспірантурі СГ АН УРСР. У 1968 р. він захистив дисертацію «Територіальна спеціалізація і 

виробничі зв’язки промисловості (на прикладі Львівської області)». З 1970 р. С. Іщук працював у Київському 

університеті, спочатку старшим викладачем, з 1978 р. – доцентом, а з 1997 р. – професором кафедри економічної та 

соціальної географії. У 1996 р. захистив докторську дисертацію «Територіально-виробничі комплекси  і економічне 

районування (методологія, теорія)» [98, с. 87]. У 2009 р. проф. С. Іщуку присвоєно почесне звання Заслуженого діяча 

науки і техніки України. До 2016 р. С. Іщук працював на посаді професора кафедри економічної та соціальної 

географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

 

Л. Корецький (1920–1997 рр.) – доктор географічних наук, професор. Народився на Черкащині, де здобув 

середню освіту і в 1937 р. вступив до Київського університету, який закінчив 1946 р. та вступив до аспірантури 

відділу економічної географії Інституту економіки АН УРСР під керівництвом акад. К. Воблого. У 1950–1965 рр. 

працював у Інституті старшим науковим співробітником, завідувачем відділу, заступником директора. Водночас був 

завідувачем редакції економіки головної редакції Української радянської енциклопедії. У 1954–1960 рр. – представник 

УРСР у Комісії з народонаселення і Статистичній комісії ООН. З 1965 до 1976 р. Л. Корецький працював у СГ АН 

УРСР. Також працював у РВПС АН УРСР, де очолював відділ розвитку міст і розселення населення. З 1976 до 1991 р. 

– професор, завідувач кафедри економічної географії Київського педінституту. Помер Л. Корецький у 1997 р. 

 

Г. Кривченко (1883–1960 рр.) – кандидат географічних наук, професор. Народився на Полтавщині. Після 

закінчення Лубенської гімназії у 1902 р. вступив на економічний відділ Петербурзького політехнічного інституту, був 

учнем В. Дена, однак у 1905 р. був заарештований і відправлений у Великий Устюг. Згодом отримав дозвіл виїхати в 

Мюнхен, де став студентом Університету, який і закінчив у 1910 р., тут же згодом отримав ступінь доктора політичної 

економії. У 1913 р. після повернення в Росію влаштувався на посаду керівника бюджетних досліджень Пензенського 

губернського земства. У 1915 р. Г. Кривченко переїхав до Саратова, а в 1916 р. до Петербурга, де працював до 1917 р. 

у статистично-економічному відділі Міністерства продовольства. З 1917 по 1919 рр. очолював статистичний відділ 

Міністерства торгівлі і промисловості України. У 1919 р. розпочав роботу в Демографічному інституті УАН, а в 

1920 р. знову виїхав до Саратова, був обраний на посаду професора економічної географії та статистики 

Саратовського інституту народного господарства.  З 1922 по 1931 рр. Г. Кривченко – професор економічної географії 

Київського інституту народного господарства, одночасно працював у різних установах та програмах ВУАН. 

Уникаючи переслідувань більшовицького режиму, у 1931 р. переїхав до Полтави, де був призначений на посаду 

професора економічної географії та декана економічного факультету Полтавського інституту м’ясної промисловості. 

У 1933 р. переїхав до Москви, і в тому ж році повернувся до Києва, де працював до на посаді начальника планового 

відділу Київського рибного тресту. У 1941 р. очолив відділ економічної географії НДІ географії, а коли останній 

евакуювали, залишався єдиним його штатним науковим співробітником, згодом був звільнений з цієї посади німцями. 

Після повернення Київського університету з евакуації проф. Г. Кривченко був призначений директором Інституту 

географії та професором кафедри економічної географії Київського університету [73]. З 1949 р. припинив викладацьку 

діяльність і працював лише як науковий співробітник НДІ географії. У 1952 р. Г. Кривченко змушений був 

підтвердити свій науковий ступінь, отриманий ще в дореволюційні часи, а тому захистив дисертацію. Помер 

проф. Г. Кривченко у 1960 р.  

 

В. Кубійович (1900–1985 рр.) – доктор географії, професор. Народився 1900 р. у м. Новий Санч на Лемківщині. 

Навчався в польській початковій школі, а в 1910 р. став учнем цісарсько-королівської гімназії. З початком Першої 

світової війни разом із батьком переїхав до Відня, де продовжив навчання. У 1918 р. В. Кубійович вступив на 

філософський факультет Ягеллонського університету в Кракові. Однак у зв’язку з розпадом Австро-Угорщини 

перервав університетське навчання, він переїхав до Коломиї і вступив до Української Галицької армії. У 1919 р. 

В. Кубійович відновив навчання в Краківському університеті, де спеціалізувався спочатку переважно на вивченні 

історії, а згодом – географії. Викладачами університету в той час були проф. Є. Смоленський та Л. Савицький. Своїм 

вчителем він називав проф. Л. Савицького. Ще на початку своїх університетських студій В. Кубійович вирішив 

спеціалізуватися на географії людини, зокрема географії осель [210, с. 15]. 

У студентські роки підготував першу оглядову розвідку «Проблеми горішньої границі людини» та видав першу 

наукову публікацію «Замітки з мандрівки Географічного інституту в Живецькі Бескиди». У 1920–1921 н.р. 

В. Кубійович змушений був виїхати із Кракова до м. Пшисуха, де працював  учителем у приватній гімназії. У 1921 р. 

під керівництвом проф. Л. Савицького взяв участь у географічній експедиції  до долини Пруту, східних і центральних 

Горган. Саме тоді він визначився з темою майбутньої дисертації – «Антропогеографія Горган», для якої упродовж 

1921–1922 рр. збирав польові матеріали. У 1922 р. повернувся до Кракова, щоб закінчити університетські студії і 

написати докторську дисертацію. Паралельно працював учителем у гімназії Кракова. На підставі праці із проблем 

антропогеографії Горган у 1923 р. В. Кубійович здобув ступінь доктора географії.  

З того часу науковець пов’язав своє життя з науково-педагогічною діяльністю. Працю в гімназії В. Кубійович 
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не залишав аж до 1939 р., навіть  коли 1928 р. отримав звання доцента Ягеллонського університету. У 1924 р. він брав 

участь у І Конгресі слов’янських географів та етнографів (м. Прага), де познайомився зі С. Рудницьким та І. Кралем, а 

в 1927 р. – у ІІ Конгресі слов’янських географів та етнографів  (Варшава – Львів), де  познайомився з М. Баранським, 

В. Гериновичем та О. Степанів. Був секретарем Краківського відділу Польського географічного  товариства, членом 

географічної комісії Польської академії наук.  

За рекомендацією проф. Л. Савицького габілітаційну роботу на звання доцента В. Кубійович присвятив 

проблемі антропогеографії Східної Європи, а пробну лекцію прочитав у 1928 р. на тему «Розселення населення в 

Європейській частині Радянського Союзу». З 1928–1929 н.р. розпочав викладати курс «Антропогеографія радянської 

України», проводив польові дослідження у Словаччині, на Закарпатті, Буковині та Мармарощині. Наприкінці 1920 – 

поч. 30-х рр. В. Кубійович почав встановлювати наукові зв’язки з вченими України, передовсім із НТШ у Львові.  

У 1931 р. В. Кубійович став членом НТШ у Львові, а незабаром очолив його новостворену географічну комісію. 

У цей час плідно співпрацював з географами Львова – Ю. Полянським, В. Огоновським, І. Федівим, С. Пашкевич, 

І. Теслею, О. Степанів.  

Чергова публікація В. Кубійовича, присвячена питанням антропогеографії західноукраїнських земель, призвела 

до його звільнення в 1939 р. з університету. Після короткотривалої поїздки до Львова, де він домовився з 

керівництвом НТШ про підготовку другого тому «Географії України» В. Кубійович оселився в передмісті Кракова, 

однак його наукова робота була припинена Другою світовою війною.  

У 1940–1945 рр. В. Кубійович очолював єдину легальну установу в Генеральній губернії – Український 

центральний комітет, ставши речником українців перед німецькою владою. На початкових етапах війни певного 

розвитку отримала українська вища освіта, продовжував роботу УВУ в Празі. З 1940 р. В. Кубійович був обраний 

професором географії УВУ. У 1945 р. він емігрував до Західної Німеччини, де розпочав організаційну роботу з 

відновлення УВУ. Після арешту американцями й вимоги видачі В. Кубійовича більшовикам йому все ж таки  вдалося 

отримати волю, переїхати до Мюнхена й повністю присвятити себе науковій діяльності. З 1946 р. він працював над 

відновленням НТШ, що й було реалізовано 1947 р. у Мюнхені, на чолі з проф. І. Раковським (з 1949 р. – З. Кузелею), а 

В. Кубійович став генеральним секретарем НТШ. Із 1948 р. основні зусилля НТШ, як і В. Кубійовича, були 

спрямовані на підготовку фундаментальної «Енциклопедії Українознавства». У 1951 р. В. Кубійович емігрував до 

Франції (м. Сарсель), де продовжував роботу, як головний редактор, над словниковою частиною «Енциклопедії 

Українознавства». Усього за період 1949–1986 рр. було видано три томи загальної «Енциклопедії Українознавства» та 

десять томів словникової, по два томи загальної та словникової частини англомовної версії цього видання. У 1952 р. 

В. Кубійович очолив НТШ у Європі, яким керував до 1985 р. Помер проф. В. Кубійович у 1985 р.  

 

І. Ландо (1904–2005 рр.) – кандидат географічних наук, доцент. Народився І. Ландо в Одесі. Навчався в Ризькій 

народній школі, потім в училищі Товариства розподілу реальної освіти. Під час війни в 1914 р. родина І. Ландо 

переїхала до Петербургу, де він  продовжував свою освіту – у 1920 р. вступив до ремісничого училища «Труд». Після 

повернення в 1921 р. до Одеси вступив до Одеського технікуму народного господарства. У 1922 р. був направлений на 

роботу на Донбас, де працював продінспектором, а коли в 1923 р. повернувся до Одеси, то працював у ремонтно-

будівельних майстернях на посаді слюсаря. У 1923 р. І. Ландо вступив до Одеського інституту народного 

господарства. У 1926 р. закінчив Одеський інститут народного господарства й розпочав свій аспірантський стаж при 

кафедрі економічної географії та світового господарства під керівництвом проф. О. Сухова. З 1929 р. І. Ландо став 

науковим співробітником цієї кафедри, а ще з 1928 року почав викладати економічну географію у вищих школах 

Одеси. З огляду на спеціалізацію кафедри, пов’язану з вивченням країн Близького Сходу, він займався розробкою 

питань з економічної географії Туреччини. 

У 1929 р. І. Ландо захистив дисертацію «Економіко-географічна характеристика сільського господарства 

Туреччини». У тому ж році був направлений науковим співробітником та заступником директора в УНДІГК. Крім 

того, за сумісництвом викладав економічну географію в Харківському фінансово-економічному інституті. Після 

арешту акад. С. Рудницького у березні 1933 р. І. Ландо став виконувати  обов’язки директора УНДІГК. Наприкінці 

1933 р. призначений директором Інституту [496, арк. 15]. Коли в 1934 р. УНДІГК припинив своє існування як окрема 

наукова установа, його на чолі з доц. І. Ландо формально було передано спочатку до складу Харківського 

університету, де він працював на посаді професора кафедри економічної географії, а в кінці 1934 р. Інститут географії 

перевели до складу Київського державного університету. І. Ландо був директором Інституту і професором кафедри 

економічної географії Київського держуніверситету до кінця 1936 р. 

У 1936 р. І. Ландо переїхав до Москви, там працював на посаді старшого наукового співробітника Інституту 

географії АН СРСР і одночасно консультанта Держплану Росії. У 1941 р. Інститут був евакуйований, а І. Ландо був 

направлений на роботу в Таджицьку філію АН СРСР, де працював начальником відділу культури Держплану 

республіки.  

Після війни в 1946–1949 рр. І. Ландо працював на посаді професора та завідувача кафедри географії 

Мордовського педагогічного інституту. Із 1949 р. став працювати доцентом (у зв’язку із перезатвердженням ВАК) 

кафедри географії Пензенського педагогічного інституту, де упродовж 1963–1971 рр. очолював кафедру економічної 

географії. У 1974 р. у віці 70 років І. Ландо залишив викладацьку роботу. Помер І. Ландо в Пензі в 2005 р. на 102 році 

життя. 

 

Ф. Матвієнко-Гарнага (1884–1937 рр.) – доктор географії, професор. Народився на Полтавщині.  Вищу освіту 
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здобув у Харківському університеті, був учнем професорів А. Краснова та О. Івановського, під керівництвом 

останнього здобув ступінь доктора географії. За розпорядженням НКО, у 1921 р. був направлений на роботу в 

Полтавський ІНО на посаду професора економічної та політичної географії України. Він також викладав курс 

краєзнавства й історію народного господарства України. Уперше був заарештований органами ГПУ в 1927 р. В 1937 р. 

Ф. Матвієнко-Гарнага був знову заарештований. На момент арешту він був пенсіонером, ніде не працював. Це була 

колективна кримінальна справа, по якій проходило 76 чоловік, з них 60 осіб було розстріляно і ще 16 засуджено до 10 

років таборів. Особливою трійкою НКВД Харківської області  Ф. Матвієнко-Гарнага був засуджений до вищої міри 

покарання за ст. 54, пп. 6,11 КК УРСР як учасник контрреволюційної організації. Розстріляли проф. Ф. Матвієнка-

Гарнагу 19 вересня 1937 р. в Харкові, реабілітований вчений був у 1957 р [78, арк. 75]. 

 

І. Мукомель (1906–1975 рр.) – доктор географічних наук, професор. Народився в м. Херсоні. Після закінчення 

в 1929 р. Одеського інституту народного господарства навчався в аспірантурі кафедри економічної географії під 

керівництвом проф. О. Сухова. У 1933 р. І. Мукомель розпочав роботу на посаді доцента кафедри економічної 

географії Київського університету, а в 1936 захистив кандидатську дисертацію. Після війни працював науковим 

співробітником, заступником директора Інституту географії, доцентом кафедри економічної географії Київського 

університету. З 1959 до 1966 р. І. Мукомель – старший науковий співробітник і завідувач відділу Інституту економіки 

і організації сільського господарства, у 1966–1967 рр. – науковий співробітник відділу теоретичних проблем 

економічної географії СГ АН УРСР, у 1967–1973 рр. – завідувач відділу розміщення й територіальної організації 

сільського господарства РВПС АН УРСР, з 1973 до 1975 рр. – завідувач кафедри економічної географії Одеського 

університету. Помер проф. І. Мукомель у 1975 р [112, с. 74–76; 182, с. 377–378]. 

 

В. Огоновський (1896–1970 рр.) – кандидат економічних наук, професор. Народився на Івано-Франківщині. 

Після здобуття середньої освіти брав участь у бойових діях Першої світової війни. У 1920 р. перебував у польському 

полоні. У 1921 р. В. Огоновський вступив на філософський факультет Віденського університету, а в 1923 р. перевівся 

на природничий факультет Празького університету, який закінчив у 1926 р., здобувши спеціальність «географія та 

антропологія». Тут він вивчав географію у С. Рудницького та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора географії «Розвиток заселення Східноєвропейського степу» (1926 р.). У тому ж році В. Огоновський переїхав 

до Львова, де упродовж 1926–1931 рр. працював у місцевих видавництвах.  У 1932–1935 рр. був ув’язнений, а після 

звільнення працював бібліотекарем НТШ у Львові до 1939 р. У 1937 р. був обраний дійсним членом НТШ. З 1939 р. 

В. Огоновський працював завідувачем сектору населення Львівського обласного управління статистики, з 1940 р. – 

завідувачем Львівського відділу Інституту економіки АН УРСР, а після його ліквідації з 1946 р. – старшим науковим 

співробітником  відділу економічної географії Інституту економіки АН УРСР у Києві. У 1949 р. В. Огоновський був 

змушений пройти процедуру підтвердження свого наукового ступеня. За поданням вченої ради Інституту економіки 

АН УРСР ВАК СРСР затвердила йому науковий ступінь кандидата економічних наук без захисту дисертації [167, арк. 

6–7]. У 1949–1950 рр. В. Огоновський працював доцентом Львівського торгово-економічного інституту, а з 1951 р. 

завідувачем, а у 1952–1970 рр. старшим науковим співробітником відділів економіки та історії Інституту суспільних 

наук АН УРСР у Львові. Проф. В. Огоновський як сумісник продовжував викладацьку діяльність у Львівському 

торгово-економічному інституті. Помер проф. В. Огоновський у 1970 р. [117]. 

 

Я. Олійник (1953 р.н.) – доктор економічних наук, професор, академік НАПН України. Народився на 

Тернопільщині. Закінчив у 1975 р. географічний факультет Київського університету. У 1975–1976 рр. працював 

учителем географії на Київщині. В 1982 р. захистив кандидатську дисертацію. Упродовж 1979–1986 рр. працював 

молодшим науковим співробітником ВГ АН УРСР. У Київському університеті працює з 1988 р. асистентом, пізніше 

доцентом, з 1998 р. професором, завідувачем кафедри економічної та соціальної географії. Докторську дисертацію 

Я. Олійник захистив у 1997 р. У 1999 р. проф. Я. Олійник обраний на посаду декана географічного факультету, у 

2013 р. – президентом Українського географічного товариства, а в 2016 р. – академіком НАПН України [95, с. 72; 301, 

с. 120]. 

 

С. Остапенко (1881–1937 рр.) – доктор політичної економії, професор. Народився на Житомирщині. Початкову 

освіту здобув у 1897 р. у місцевій школі, після чого навчався в сільськогосподарській школі. У 1904 р. С. Остапенко 

розпочав педагогічну діяльність у школі м. Турійськ на Волині, однак через рік роботи був заарештований за 

«політичні переконання», відбув три роки покарання у в’язниці. Після звільнення С. Остапенко переїхав до Києва, де 

в 1909 р. екстерном закінчив Володимирський кадетський корпус. Вступив до Київського комерційного інституту, 

навчався у проф. К. Воблого. У 1913 р. С. Остапенко був  відряджений до Німеччини для поглиблення практичних 

знань з економіки. Після закінчення інституту С. Остапенко працював завідувачем статистичного бюро Балтського 

повітового земства, видав перші наукові праці «Перський ринок та його значення для Росії», «М’ясний експорт»,  

«Економіка тваринництва та хлібне мито». У 1915 р. він переїхав до Харкова, де очолив статистичне бюро 

гірничодобувної промисловості Слобожанщини, однак уже в 1916 р. на запрошення К. Воблого повернувся до Києва, 

де працював приват-доцентом Київського комерційного інституту, викладаючи статистику та економічну географію. 

У 1918 р. С. Остапенка було включено як економічного радника до української мирної делегації на переговорах у 

Брест-Литовську та Комісії з товарообміну із Центральними державами, яка була утворена при РНМ УНР. У 1919 р. 

його призначили міністром народного господарства у складі першого уряду Директорії, а в лютому він сформував та 
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очолив нову Раду народних міністрів.  

Паралельно С. Остапенко займався викладацькою діяльністю, зокрема читав лекції з економічної географії 

України, економічної політики та економіки промисловості для студентів Економічно-адміністративного інституту, 

учнів кооперативної школи та слухачів консульських курсів. З 1919 р. С. Остапенко повністю перейшов на 

викладацьку роботу, зокрема почав працювати доцентом кафедри статистики та економічної географії в Кам’янець-

Подільському університеті, а в 1920 р. повернувся до Києва, де влаштувався на роботу в редакцію журналу «Червоний 

шлях» та професором економічної географії в Інститут народного господарства.  

У 1931 р. С. Остапенка заарештували, і він потрапив до таборів, де й загинув у 1937 році. [5, с. 240–247]. 

 

М. Паламарчук (1916–2000 рр.) – доктор економічних наук, професор, академік АН України. Народився на 

Хмельниччині. У 1931 р. після закінчення семирічної школи та невдалої спроби вступу до Шепетівського 

індустріального технікуму працював у сільському господарстві. У 1932 р. він вступив до технікуму, а через рік 

перейшов на робітфак Київського університету (м. Славута), який закінчив у 1934 р. Тоді ж вступив на геологічне 

відділення геолого-географічного факультету Київського університету, після закінчення першого курсу перевівся на 

географічне відділення. У 1939 р. закінчив геолого-географічний факультет Київського університету здобувши 

спеціальність «економічна географія», був направлений на роботу викладача економічної географії в Херсонський 

педагогічний інститут.  

Після війни М. Паламарчук упродовж 1946–1962 рр. працював у Львівському торгово-економічному інституті: 

до 1952 р. – старший викладач кафедри економічної географії, з 1953 р. – доцент, завідувач кафедри, у 1954 –1962 рр. 

– проректор з наукової роботи. У 1951 р. М. Паламарчук в Інституті економіки АН УРСР захистив дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У 1953 р. М. Паламарчукові було присвоєно вчене звання 

доцента. В 1959 р. здобув науковий ступінь доктора економічних наук.. У 1961 р. М. Паламарчукові було присвоєно 

вчене звання професора.  

У 1962 р. М. Паламарчук переїхав до Києва, де розпочав наукову роботу в АН УРСР. Він працював завідувачем 

відділу в РВПС АН УРСР до 1964 р. У 1964 р. Президія АН УРСР доручила М. Паламарчукові створити й очолити СГ 

АН УРСР. Створивши Сектор, у 1964–1965 рр. він став його керівником, був завідувачем відділу економічної 

географії, а в 1965–1967 рр. – заступником директора Інституту геологічних наук АН УРСР. У 1967 р. М. Паламарчука 

було обрано членом-кореспондентом АН УРСР. У 1967–1969 рр.  він – голова РВПС, завідувач відділу теорії 

економіки районів та економічної географії. З 1970 до 1991 р. М. Паламарчук – завідувач відділу теоретичних проблем 

економічної географії ВГ АН УРСР. В 1973 р. М. Паламарчук обраний академіком АН УРСР. З 1975 р. за 

сумісництвом працював професором кафедри економічної географії Київського університету. У 1976 р. 

М. Паламарчукові присвоєно звання заслуженого діяча науки УРСР, а в 1978 р. присуджено премію  імені Шліхтера за 

цикл робіт з дослідження територіальних комплексів та економічної географії Української РСР. Помер 

акад. М. Паламарчук у 2000 р. [110, с. 71–73]. 

 

М. Пістун (1933 р.н.) – доктор географічних наук, професор. Народився в 1933 р. на Львівщині. У 1955 р. 

закінчив географічний факультет Львівського університету зі спеціальністю «економічна географія».  Упродовж 

1955–1958 рр. був учителем географії у Рівненській області. З 1959 р. працював у Київському університеті (аспірант, 

асистент, з 1963 р. – доцент). Кандидатську дисертацію захистив у 1962 р.  

З 1972 р. М. Пістун перебував у докторантурі, після якої в 1975 р. захистив докторську дисертацію «Аграрно-

територіальні комплекси (теорія і досвід економіко-географічного дослідження)». З 1975 до 1998 рр. М. Пістун – 

професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії. З 1998 до 2003 рр. працював на посаді професора 

кафедри. У 2003–2008 рр. –  провідний науковий співробітник відділу суспільно-географічних досліджень ІГ НАНУ. З 

2008 до 2011 р. він – професор кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка [114, с. 75; 353, с. 122; 365, с. 159–160]. 

 

Л. Руденко (1941 р.н.)– доктор географічних наук, професор, академік НАН України. Народився на 

Полтавщині. Вищу освіту здобув у 1963 р. на географічному факультеті Київського державного університету імені 

Тараса Шевченка, навчався в аспірантурі Московського університету імені М. В. Ломоносова. Трудовий шлях 

розпочав у СГ АН УРСР і пройшов його від інженера до директора ІГ НАНУ. Під керівництвом проф. К. Саліщева 

Л. Руденко захистив у 1970 р. кандидатську дисертацію «Складання карт населення та його обслуговування для цілей 

територіального планування», а в 1983 р. докторську дисертацію «Наукові основи створення карт для цілей 

територіального планування». 

Коли в 1991 р. на базі ВГ АН УРСР було відкрито Інститут географії, Л. Руденко став його директором. У 

1992 р. його було обрано членом-кореспондентом, а в 2009 р. – академіком НАН України [99, с. 67–68]. 

Акад. Л. Руденко своєю працею здійснив вагомий внесок у розвиток теорії картографії, географічної концепції сталого 

економічного, соціального й екологічного розвитку України та її регіонів, визначення та опрацювання проблем 

регіонального та раціонального природокористування, територіальної організації виробництва. Ключовою темою його 

робіт є обґрунтування стратегії й тактики сталого розвитку регіонів України в загальноєвропейському контексті та 

розробка загальнонаукових засад картографії, комплексного й системного тематичного картографування. 

Акад. Л. Руденко є ініціатором та керівником проекту зі створення Національного атласу України . 
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С. Рудницький (1877–1937 рр.) – доктор географії, професор, академік ВУАН. Народився С. Рудницький на 

Галичині. Середню освіту здобував у Тернополі й Львові, а потім студіював як звичайний слухач у Львівському 

університеті класичну філологію (професори Л. Цвіклінський, Б. Кручкевич), слов’янську філологію (професори 

Р. Пілят, О. Колесса), германістику (проф. Р. Вернер), історію (професори І. Шараневич, Т. Войцеховський, 

Л. Фінкель, Б. Дембінський, головно ж – М. Грушевський) і географію (проф. А. Реман).  

У 1899 р. С. Рудницький склав іспити з історії і географії про закінчення Університету з правом викладати в 

українських, німецьких і польських середніх школах. Спершу займався вивченням проблем української історії, 

зокрема досліджував період національно-визвольних змагань ХVІІ ст. Водночас продовжував здобувати освіту до 

1902 р. – був надзвичайним слухачем Львівського університету, фундаментально студіюючи геологію, петрографію, 

мінералогію, зоологію, ботаніку, астрономію і т.д. (професори Р. Зубер, Я. Семиродский, Е. Дуніковский та ін.). Ще в 

січні 1901 р. С. Рудницький отримав ступінь доктора географії. У тому ж році був обраний дійсним членом НТШ.  

Упродовж 1903–1904 рр. С. Рудницький продовжив вивчення географії та геології у Віденському університеті 

(професори Е. Зюсс, А. Пенк, В. Уліг), проходив наукове стажування в німецьких університетах, зокрема в Берліні 

(протягом 1904 р. студіював у проф. А. Пенка). Отримав звання професора. 

У 1905 р. вийшла друком фундаментальна праця С. Рудницького «Нинішня географія», яка заклала теоретико-

методологічні засади географічної науки в Україні. У 1907 р. він  габілітувався як приват-доцент географії в 

Львівському університеті, а в 1908 р. обійняв кафедру географії з українською мовою викладання. На кафедрі 

С. Рудницький офіційно працював до 1918 р. У передвоєнний період побачили світ його праці «Начерк географічної 

термінології», «Коротка географія України. Фізична географія», «Коротка географія України. Антропогеографія». Під 

час війни С. Рудницький був деякий час  (упродовж 1914–1915 рр.) військовим географом при австрійському штабі й 

жив до 1917 р. у Відні. У 1918 р. був заарештований польською владою, а потім усунений з Львівського університету 

С. Рудницький нелегально виїхав до Відня.  

Упродовж 1920–1921 рр. С. Рудницький викладав як професор-гість економічну географію у Віденській 

академії торгівлі. З 1921 до 1926 р. був професором географії УВУ в Празі, був першим деканом філософського 

факультету, членом Географічного інституту і Державного геологічного уставу Чехословаччини. Водночас у 

Карловому університеті С. Рудницький викладав курс географії Східної Європи. У 1924 р. був одним з організаторів 

проведення міжнародного з’їзду слов’янських  географів і етнографів у Празі.  

У 1926 р. на запрошення НКО УСРР прибув до Харкова, щоб обійняти професуру в Геодезичному інституті й 

розпочати наукову працю при науково-дослідній кафедрі географії та антропології ХІНО. З 1927 р. до 1933 р. 

С. Рудницький був директором, завідувачем відділу математичної географії та картографії УНДІГК. Працював також 

в Українському комітеті краєзнавства та Українському комітеті охорони природи. У 1929 р. С. Рудницького було 

обрано академіком ВУАН, у структурі якої він керував трьома підрозділами – кафедрою географії, комісією 

краєзнавства і музеєм антропології та етнографії імені Ф. Вовка. Був введений до редколегії Української радянської 

енциклопедії, де очолив відділ географії. За дорученням ВУАН учений працював над Українським географічним 

словником. у 1930 р. С. Рудницький припинив викладацьку роботу в Геодезичному інституті та перейшов до ХІНО, де 

завідував кафедрою географії. Однак уже в 1932 р. повністю припинив педагогічну діяльність [499, арк. 1; 500, арк. 7]. 

Заарештований акад. С. Рудницький був у 1933 р. у справі «Української військової організації» та засуджений 

на 5 років позбавлення волі. Відбував покарання в таборі «Свір» і на Соловках. Особливою трійкою НКВС по 

Ленінградській області 9 жовтня 1937 р. С. Рудницький був засуджений до найвищої міри покарання, а 3 листопада 

1937 р. розстріляний у Карелії в урочищі Сандармох [48, арк. 276–278] . 

Реабілітували С. Рудницького у 1965 р. як «незаконно репресованого». У 1990 р. С. Рудницького було 

посмертно поновлено в складі Академії наук України.  

 

В. Садовський (1886–1947 рр.) – доктор політичної економії, професор. Народився на Хмельниччині. Після 

закінчення Острозької академії вступив на юридичний факультет Київського університету, який закінчив у 1909 р. та 

вступив на економічний факультет Санкт-Петербурзького політехнічного інституту, який закінчив у 1912 р. Був 

учнем проф. В. Дена. Період життя В. Садовського з 1905 до 1920 р. пов’язаний з активною політичною діяльністю як 

члена УРП, УСДРП, згодом Центральної Ради, міністра праці уряду Директорії. У 1920 р. В. Садовський виїхав з 

України, і після тривалих пошуків місця проживання у 1925 р. він оселився в м. Подєбради, де працював доцентом, а з 

1933 р. – професором, завідувачем кафедр соціальної політики та економічної географії УГА. У 1945 р. 

проф. В. Садовський перейшов працювати до УВУ в Празі, однак у тому ж році був заарештований радянськими 

спецслужбами, засуджений до 10 років таборів. У 1947 р. проф. В. Садовський помер у Лук’янівській в’язниці в Києві 

[276, с. 480].  

 

А. Синявський (1866–1951 рр.) – доктор історії та географії, професор. Народився на Київщині. Після 

навчався в Київській гімназії в 1885 р. вступив на історико-філологічний факультет Київського університету (учень 

В. Антоновича). Був учасником студентської «Громади» й нелегальної організації «Вільна спілка». Підготував 

дипломну роботу «Древлянська земля. Історико-географічний нарис», однак у 1889 р. А. Синявського було виключено 

з університету та заслано до Архангельської губернії. Після звільнення А. Синявський навчався в Новоросійському 

(Одеському) університеті, який закінчив у 1893 р., а в 1896 р. був вдруге заарештований та висланий до Томська. 

Після звільнення працював у Варшавському університеті (з 1898 р. – доцент), а в 1899–1901 рр. – у комерційних 

школах Лодзі (учитель географії та статистики) та Білостока (директор). У 1901 р. А. Синявський переїхав до 
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Катеринослава, де до 1918 р. працював директором Комерційного училища, а за  сумісництвом упродовж 1903–

1916 рр. був заступником голови Катеринославської вченої архівної комісії. У 1917 р. А. Синявського було обрано 

професором Київського кооперативного інституту по кафедрі економічної географії і статистики. У часи  гетьманату 

проф. А. Синявський був директором департаменту середньої школи Міністерства народної освіти. Протягом 1919–

1921 рр. працював на посаді приват-доцента кафедри політичної економії Кам’янець-Подільського університету. В 

1921 р. проф. А. Синявський повернувся до Києва, де викладав у Київському ІНО, Інституті зовнішніх зносин та 

Інституті народного господарства. У 1920-х рр. він також був співробітником установ ВУАН (історичної секції, 

соціально-економічного відділу, історико-географічної комісії, комісії з наукового дослідження історії Дніпрельстану, 

всеукраїнської наукової асоціації сходознавства, етнографічної комісії, комісії порайонного дослідження Південної 

України). У ці роки проф. А. Синявський співпрацював з академіками П. Тутковським, М. Птухою, С. Рудницьким, 

М. Грушевським, К. Воблим, Л. Яснопольським, Д. Багалієм [170] За особистим клопотанням акад. П. Тутковського в 

1928 р. УПРНАУКА затвердила А. Синявського у вченому званні професора по кафедрі економічної географії. З 

1930 р. проф. А. Синявський був головою секції географії сільського господарства і районування Інституту 

соціалістичної реконструкції народного господарства в м. Києві, а вже у 1931 р. радянський уряд висилав 

проф. А. Синявського з України. Із цього часу почалися двадцятилітні поневіряння по території СРСР, оскільки 

змушений був уникати переслідувань з боку НКВС, а тому не міг довго затримуватися на одному місці роботи. Був 

завідувачем кафедри економічної географії Благовіщенського агропедінституту (1931 р.), професором 

Владивостоцького педінституту (1931–1934 рр.), завідувачем кафедри географії Cталінградського педінституту (1934–

1936 рр.), професором Кримського педінституту (1936–1939 рр.), професором Кабардино-Балкарського педінституту 

(1939–1942 рр.), завідувачем кафедри економічної та фізичної географії Сімферопольського педінституту (1944 р.), 

професором Ростовського-на-Дону університету (1944–1945 рр.), завідувачем кафедри фізичної географії 

Чернівецького університету (1945–1947), професором Кіровоградського педінституту (1947–1949 рр.), професором 

Краснодарського педінституту (1949–1950 рр.) [360]. У 1950 р. проф. А. Синявський був звільнений з 

Краснодарського педінституту у зв’язку з виходом на пенсію, повернувся до м. Сімферополя, де й помер у 1951 р. 

 

О. Степанів (1892–1963 рр.) – доктор історії та географії, професор. Народилася на Львівщині. Після здобуття 

середньої освіти в 1912 р. вступила до Львівського університету, де спеціалізувалася на вивченні історії та географії. Її 

вчителем був С. Рудницький. Навчання перервала Перша світова війна, і О. Степанів брала участь у бойових діях у 

лавах Українських Січових Стрільців, Української Галицької Армії. Після російського полону в 1919 р. О. Степанів 

продовжила навчання на філософському факультеті Віденського університету, який закінчила 1921 р., захистивши 

дисертацію на тему «Структура та розвиток суспільства Давньої Русі до середини ХІІІ століття», присвячену 

питанням історичної географії України [540, с. 15–22]. 

У 1922 р. О. Степанів повернулася до Львова, де аж до 1939 р. викладала історію та географію в Гімназії Сестер 

Василіанок. З 1935 р. працювала також у кооперативних установах. На цей час припав і перший період її наукової 

роботи, коли О. Степанів як учитель географії та член НТШ разом з В. Кубійовичем та Ю. Полянським сформували в 

1931 р. Географічну комісію НТШ. До неї також входили І. Федів, В. Огоновський, М. Дольницький та ін. У 1930-х 

рр. О. Степанів написала свої наукові праці з антропогеографії України (як навчальний посібник для учнів, 1938 р.), 

географічного краєзнавства та регіоналістики (описи Галичини, Подніпров’я та Криму). Під час Другої світової війни 

О. Степанів жила і працювала у Львові: у 1940–1941 рр. – науковий співробітник Львівської філії АН УРСР,  1941–

1944 рр. – учитель географії в гімназії та науковий співробітник Статистичного бюро м. Львова. З 1945 р. О. Степанів 

поновилася на роботі у Львівську філію Інституту економіки АН УРСР та розпочала за сумісництвом викладацьку 

діяльність на посаді доцента кафедри економічної географії Львівського університету.  

Наукова та викладацька робота О. Степанів була перервана більшовицьким режимом: у 1946 р. її, як 

неблагонадійну, переводять із Львівської філії Інституту економіки АН УРСР в Київ (разом з В. Огоновським). У 1948 

р. їй було дозволено повернутися до Львова, де вона працювала у Природничому музеї АН УРСР, а вже в 1949 р. 

О. Степанів було заарештовано та засуджено до 10 років таборів за «націоналістичну та антирадянську діяльність» 

[528, с. 12–24]. У 1956 р. О. Степанів повернулася до Львова, де й померла у 1963 р.  

 

О. Сухов (1881–1944 рр.) – доктор географії, професор.  Народився у Петербурзі. Закінчивши гімназію, у 

1902 р. вступив до Петербурзького технологічного інституту, де слухав лекції з економічної географії проф. В. Дена. 

Проте через три роки його було відчислено за участь у революційному русі. У 1908 р. переїхав до Одеси, де невдовзі 

був заарештований і засланий за «антидержавну» діяльність на три роки в м. Онегу. Після заслання протягом 1911–

1914 рр. навчався на природничому факультеті Ієнського університету (Німеччина). У 1917 р. від фракції соціал-

демократів (меншовиків) О. Сухова обрали членом ВЦВК. У 1919 р. він був обраний членом Одеської Думи. У цей 

час почав активно займатися науковою та організаційно-викладацькою роботою. З 1921 р. О. Сухов брав участь у 

налагодженні освітнього процесу в Одеському інституті народного господарства, в якому створив кафедру 

економічної географії. Перебуваючи на посаді професора О. Сухов розробив та читав курси економічної географії 

України, СРСР, Англії, Німеччини, Франції, США та інших країн. У 1921 р. видав підручник з «Економічної географії 

України», а в 1930 р. – підручник «Економічна географія СРСР та УРСР». Наукову роботу проф. О. Сухов проводив 

відразу в трьох науково-дослідних установах: як голова політично-економічного відділу Одеської філії ВУНАС 

(1926–1930 рр.), як дійсний член Українського НДІ сходознавства і як завідувач Одеської секції Харківської науково-

дослідної кафедри світового господарства (1926–1930 рр.). За кілька років існування секція мала сім аспірантів, які 
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спеціалізувалися на вивченні економіки та народного господарства Туреччини, країн Аравійського півострова й 

Персії. Наприкінці 1920-х рр. діяльність секцій була припинена, а восени 1930 р., під час реорганізації Інституту 

народного господарства у Банківський інститут, що переїхав до Новосибірська, проф. О. Сухов до 1934 р. працював 

на посаді професора, завідувача кафедри економічної географії та науковим співробітником Промислово-

економічного інституту. Після відновлення в 1934 р. Одеського державного університету проф. О. Сухов повернувся в 

Одесу, де очолив кафедру фізичної географії. У 1938 р. його було заарештовано й відправлено до таборів Сибіру. 

Проф. О. Сухов, відбувши весь термін покарання, так і не був звільнений вчасно, його залишили працювати фахівцем 

із збору лікарських трав в науково-дослідному комбінаті Сиблагу НКВС. У 1944 р. проф. О. Сухов помер [329, с. 315–

325]. 

 

І. Твердохлєбов (1921–1993 рр.) – кандидат географічних наук, професор. Народився на Воронежчині. У 

1938 р. закінчив школу, а в 1941 р. педагогічне училище в м. Розсош, отримав направлення на навчання в 

Московський інститут історії, філософії та літератури, однак навчання не розпочав у зв’язку з військовими діями. У 

1945 р. І. Твердохлєбов вступив на заочне відділення географічного факультету Воронежського університету. 

Поєднуючи навчання з викладацькою роботою в Розсошанському педагогічному училищі, він у 1947 р. закінчив 

університет і в 1948 р. вступив до аспірантури при Ярославському педагогічному інституті. У 1952 р. І. Твердохлєбов 

під керівництвом проф. Г. Швіттау захистив дисертацію «Словаччина: економіко-географічна характеристика». Того 

ж року був направлений на роботу старшим викладачем у Кримський педагогічний інститут (з 1973 р. 

Сімферопольський університет). У 1957 р. йому було присвоєно звання доцента, а в 1974 р. – професора кафедри 

економічної географії. У 1953 році І.  Твердохлєбов був обраний завідувачем кафедри економічної географії, яку він 

очолював протягом 38 років до 1991 р. Помер проф. І. Твердохлєбов у 1993 р.  

 

В. Тимошенко (1885–1965 рр.) – доктор політичної економії, професор. Народився на Чернігівщині, середню 

освіту здобув у 1902 р. у Роменській реальній гімназії на Полтавщині. Потім навчався в Інституті комунікації в 

Петербурзі, а після третього курсу перевівся на економічний відділ Петербурзького політехнічного інституту, де на 

той час викладали проф. М. Туган-Барановський та проф. В. Ден. Після здобуття вищої освіти і військової служби 

працював в економічному відділі Міністерства шляхів у Петербурзі, брав участь у проектуванні зрошувальної системи 

Ферганської долини. У роки Першої світової війни В. Тимошенко був на фронті, а з 1916 р. працював у Міністерстві 

торгівлі. У 1917 р. виїхав до України, де розпочав роботу в Центральній Раді радником Міністерства торгу і 

промисловості, брав участь в Економічній комісії, яка розробляла господарські договори з європейськими державами. 

У 1919 р. В. Тимошенко очолив Інститут економічної кон’юнктури УАН, був учасником української делегації  

Паризької мирної конференції. Після від’їзду до Парижа В. Тимошенко вже більше ніколи не повертався до України: 

два роки жив у Франції, а в 1921 р. переїхав спочатку до Австрії, де в тому ж році йому було  присуджено звання 

доцента з економічної політики, у 1922 р. – до Чехословаччини, де розпочав науково-педагогічну роботу на посаді 

доцента економічної політики та економічної географії  УГА. У 1923 р. В. Тимошенко в Подєбрадах видав працю 

«Вчення про світове господарство». У 1925 р. В. Тимошенко став стипендіатом Фонду Рокфеллера, у зв’язку з чим у 

1926 р. їздив до США, де перебував на студіях у Корнельському університеті Нью-Йорка. У 1927 р. захистив докторат 

на тему «Ціни на пшеницю і світовий ринок зерна». Після повернення до Праги знову працював в УГА та УВУ. У 

1928 р. проф. В. Тимошенко був обраний ректором УВУ, але знову виїхав до США, де й проживав уже до кінця свого 

життя. У 1928 р. він працював науковим співробітником Стенфордського університету в Каліфорнії, а вже з 1929 р. 

був запрошений до Мічиганського університету в Енн-Арбор, де викладав до  1934 р. З 1934 до 1936 р. він працював 

радником федерального уряду США з проблем сільського господарства. Увесь цей час залишався науковим 

співробітником Стенфордського університету, де в 1940 р. отримав звання професора. З 1950 р. проф. В. Тимошенко 

був науковим консультантом Університету. Помер проф. В. Тимошенко в 1965 р.  

 

О. Топчієв (1939 р.н.) – доктор географічних наук, професор. Народився на Луганщині. У 1956 р. втупив на 

географічний факультет Львівського університету. Закінчивши навчання, О. Топчієв був запрошений на посаду 

наукового співробітника лабораторії якісної оцінки земель, створеної при кафедрі фізичної географії. Становлення 

О. Топчієва як науковця відбувалося під впливом таких відомих професорів, як І. Гоголєв, П. Цись та К. Геренчук. 

Саме під керівництвом останнього О. Топчієв підготував та захистив у 1966 р. кандидатську дисертацію. Після 

захисту дисертації був прийнятий на посаду асистента кафедри фізичної географії Львівського університету, а з 

1968 р. переведений на посаду доцента. Однак у 1969 р. О. Топчієв перейшов на посаду доцента кафедри економічної 

географії Одеського державного університету, з якою й пов’язана уся його майбутня діяльність. У 1979 р. він захистив 

докторську дисертацію. У 1980 р. О. Топчієв очолив кафедру економічної географії Одеського університету й керує 

нею до цього часу. Певний час поєднував посаду завідувача кафедри з посадами декана геолого-географічного 

факультету (1984–1985 рр.) та проректора з наукової роботи (1985–1987 рр.). У 1990-х рр. проф. О. Топчієв брав 

участь у розробці концепції та програми соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я та ще низки 

регіональних програм. У 2005 р. проф. О. Топчієву присвоєно звання Заслуженого діяча науки і техніки України [100, 

с. 66.; 432, с. 68]. 

 

І. Фещенко-Чопівський (1884–1952 рр.) – доктор металургії, професор. Народився І. Фещенко-Чопівський на 

Житомирщині. Середню освіту здобув у 1903 р., закінчивши Житомирську гімназію. У тому ж році вступив до 
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Київського політехнічного інституту на спеціальність «цукроваріння», однак у 1906 р. перевівся на спеціальність 

«металургія», з якої й здобув вищу освіту в 1908 р. З 1906 р. брав безпосередню участь у діяльності київської 

«Просвіти». Після закінчення інституту І. Фещенко-Чопівський проходив дворічну практику в металознавчих школах 

Німеччини, Італії, Франції. Повернувся до Києва й був призначений асистентом кафедри металургії Київського 

політехнічного інституту. Перед Першою світовою війною отримав стипендію для стажування в лабораторії 

металографії в Німеччині. Повернувшись до Києва, брав участь у подіях Української революції. У 1919 р. І. Фещенко-

Чопівський був призначений віце-прем’єром та міністром народного господарства українського уряду.  

Після приходу до влади більшовиків змушений був емігрувати до Польщі, де повністю присвятив себе науково-

педагогічній та громадській роботі. Був Головою Ради Української республіки, допоки польський уряд не заборонив її 

діяльність.  

У 1922 році І. Фещенка-Чопівського запросили до Краківської гірничої академії для організації в цьому закладі 

металургійного напряму. Його наукова діяльність продовжилася винятково у галузі металургії. Учений створив 

кафедру металографії та загальної металургії, у 1927 р. у Варшавській політехніці захистив докторську дисертацію, 

присвячену проблемі цементації заліза, чим заслужив світове визнання. І. Фещенко-Чопівський співпрацював з НТШ 

у Львові, членом якого він був з 1925 р. У 1932 р. його обрали членом-кореспондентом Академії технічних наук 

Польщі. Проф. І. Фещенко-Чопівський у своєму доробку мав понад 200 праць із проблем металургії та організації 

технічної освіти.  

У 1945 р. проф. І. Фещенка-Чопівського заарештували органи НКВС у м. Катовіце та вивезли до Києва, де 

засудили до 10 років таборів. У 1952 р. після тривалої хвороби він помер у таборі Абезь. У 1993 р. Генеральна 

прокуратура України реабілітувала вченого [197, с. 65–66]. 

 

О. Шаблій (1935 р.н.) – доктор географічних наук, професор. Народився на Тернопіллі. Закінчив Бережанське 

педагогічне училище (1954 р.), а через п’ять років (1959 р.) – географічний факультет Львівського університету, з 

яким пов’язана вся його майбутня науково-педагогічна діяльність. У 1966 р. захистив кандидатську дисертацію 

«Лісопромисловий комплекс Українських Карпат: тенденції розвитку і структура», а у 1978 р. докторську – 

«Міжгалузеві територіальні комплекси: проблеми теорії і методики дослідження». У 1969 р. О. Шаблію присвоєно 

звання доцента, а в 1988 р. – професора Львівського університету імені І. Франка. У 1990 р. проф. О. Шаблія було 

обрано завідувачем кафедри економічної і соціальної географії Львівського університету. Він також очолює 

Географічну комісію НТШ (з 1990 р.), обіймає посаду заступника Голови НТШ в Україні (з 2002 р.). У 2016 р. 

проф. О. Шаблію присуджено звання Заслуженого діяча науки і техніки України [105, с. 65].  

 

Б. Яценко (1941 р.н.) – доктор географічних наук, професор. Народився на Сумщині. Після закінчення школи 

вступив до Ленінградського університету, де й здобув вищу освіту в 1963 р. за спеціальністю «сходознавець-філолог, 

японознавець». Навчався в аспірантурі географічного факультету цього ж університету. У 1967 р. захистив 

дисертацію на тему «Північні райони Японії (економіко-географічна характеристика)». З 1970 р. Б. Яценко працює в 

Київському університеті старшим викладачем, доцентом кафедри економічної географії. У 1990 р. він очолив кафедру 

країнознавства та туризму, якою керував до 2005 р., після чого перейшов на посаду професора кафедри. 3 1992 р. 

працює за сумісництвом провідним науковим співробітником відділу Сучасного Сходу Інституту сходознавства НАН 

України [106, с. 69]. У 2001 р. Б. Яценко захистив докторську дисертацію на тему «Структура господарства Японії 

(економіко-географічне дослідження господарства постіндустріальної країни)».  
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Додаток Г  

Література з питань суспільної географії, видана чи підготовлена до друку 

науковими співробітниками й аспірантами УНДІГК (1927–1934 рр.) 
(за матеріалами видання «Літопис українського друку» (1927–1934 рр.), фондів ЦДАВОВ  

та статті П. Штойка [588]. Повний список подано у праці [56]. 
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Школи-дослідницькі колективи суспільної географії в Україні
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Додаток Е 

Довідки про впровадження теоретичних і практичних положень 

дисертаційногодослідження у навчальний процес вищих навчальних закладів
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