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ВСТУП

Актуальність теми. На початку ХХІ ст. суттєво зросла інтенсивність міжна-

родних матеріальних, фінансових та інформаційних потоків. Світова суспільна 

територіальна система (СТС) розвивається завдяки доступу людей до знань і тех-

нологій, поширенню інновацій, мобільності населення, міжкультурним обмінам. 

В умовах ускладнення міжнародного поділу праці, політичних та економічних 

зв’язків, політика сучасної держави має ґрунтуватись на науково аргументованих 

рішеннях у царині міжнародних відносин і контактів. 

Міжнародні зв’язки поєднують підприємства, соціуми й окремих громадян 

у різних країнах. Тому вивчення їхнього змістовного, просторового та часового 

аспектів найзручніше здійснювати за допомогою карт і атласів. Картографічний 

метод здатен забезпечити дослідження просторово-часової організації системи 

міжнародних відносин і зв’язків у системі світового господарства для вирішен-

ня завдань міжнародної політики України, міжнародного маркетингу, освіти й 

інформування громадян. Зміст міжнародних зв’язків стосується політичної, еко-

номічної, фінансової, соціальної, міграційної, культурної складових взаємин між 

народами, а також питань безпеки. 

Своєчасність роботи зумовлена тим, що зростання обсягів даних стосовно 

міжнародних зв’язків на сучасному етапі потребує упорядкування та система-

тизації. Саме геоінформаційне картографування (ГК) забезпечує опрацювання 

просторових даних та їхнє подання у формі картографічних продуктів і сервісів, 

оскільки вони якнайкраще забезпечують обґрунтоване прийняття управлінських 

рішень. Яскравим прикладом цього може слугувати розвинена система картогра-

фічних сервісів Євростату.

У період СРСР картографування міжнародних зв’язків через ідеологічні при-

чини й обмеженість доступу до інформації не набуло достатнього розвитку, тому 

важко навести приклади синтетичних зовнішньоекономічних карт у ті часи. Нині в 

Україні у практиці державного управління міжнародною діяльністю картографіч-

ний метод, на жаль, також практично не використовується. Окремі карти діаспори, 
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міграцій, зовнішньої торгівлі, інвестицій містять атласи «Українці. Східна діаспо-

ра» (1992, 1993); «Національний атлас України» (2007), «Довідковий атлас світу» 

(2010). Окремі сюжети міжнародних зв’язків  відобразили на картах О.В.  Савчук 

(Вакуленко), Ю.Д. Качаєв, Т.І. Козаченко, Д.О.  Ляшенко, М.Г.  Онищенко, 

Г.П.  Підгрушний, Р.І. Сосса, О.У. Хомра, Б.П. Яценко та ін. фахівці. Закордонні 

вчені Дж. Блейк (J. Black), П. Фотіадіс (P. Fotiadis), Д. Вуд (D. Wood) приділяють 

увагу передусім картографуванню міжнародних політичних зв’язків та їхньому 

впливу на світогляд громадян. Нині фактично відсутні комплексні теоретичні 

праці й системні картографічні розвідки міжнародних зв’язків. У науковій літе-

ратурі не запропоновано концепцій, спрямованих на об’єднання зазначених під-

ходів за принципами об’єктивності, сумісності й несуперечливості. 

Обґрунтування теоретико-методологічних та методичних засад нового про-

блемно орієнтованого напряму тематичної картографії «картографування міжна-

родних зв’язків» як розв’язання важливої наукової проблеми – актуальне між-

дисциплінарне завдання, спричинене нагальними потребами забезпечення від-

повідності картографічної науки сучасним запитам практики управління в між-

народній сфері.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження безпосередньо пов’язане з основними напрямами науково-до-

слідної роботи Національного транспортного університету, зокрема з темою 

«Наукові основи картографічного забезпечення проектування транспортних ме-

реж України» (№ держреєстрації 0113U004786, термін виконання – 2013–2017 

рр.; здійснене узагальнення досвіду та напрямів картографічного забезпечення 

проектування транспортних мереж України; опрацьовано концепцію та напрями 

створення базових і профільних наборів просторових даних для картографування 

транспортної інфраструктури країни; визначено склад інформаційних шарів карт). 

Робота виконана згідно з тематикою досліджень відділу картографії Інституту ге-

ографії НАН України (у період, коли автор працював у цій організації): 1) держ-

бюджетна тема «Національний атлас України. Структура та зміст» (№  держре-

єстрації 0199U000475 термін виконання – 1999–2003 рр.; автор розробив зміст 
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серії карт «Україна в Європі» Національного атласу України); 2) держбюджетна 

тема «Національний атлас України: розробка та укладання авторського оригі-

налу Атласу» (№ держреєстрації 0101U005060, термін виконання – 2001–2006 

рр.; автор розробив методику укладання низки карт міжнародних зв’язків для 

Національного атласу України); 3) державне замовлення на науково-технічну 

продукцію з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки «Національний ат-

лас України» (термін виконання – 2002–2007 рр.; автор взяв участь у розробленні 

концепції тематичного блоку «Загальна характеристика держави» Національного 

атласу України); 4) держбюджетна тема «Геоінформаційне картографування про-

сторових об’єктів, явищ і процесів України» (№ держреєстрації 0107U000866 

термін виконання – 2007–2009 рр.; автор розробив методичні підходи до типі-

зації країн Європи за динамікою міграційних процесів); 5) держбюджетна тема 

«Картографічне моделювання умов виникнення надзвичайних ситуацій в Україні» 

(№ держреєстрації 0109U006425 термін виконання – 2009–2013 рр.; автор здій-

снив обґрунтування карт міжнародної діяльності України в галузі попередження 

і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій).   

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи є розв’язання ак-

туальної наукової проблеми – обґрунтування теоретико-методологічних та ме-

тодичних засад картографування міжнародних зв’язків України та її практична 

апробація. Заради досягнення цієї мети поставлено та розв’язано низку комплек-

сних завдань: 

- обґрунтувати концепцію картографічних досліджень міжнародних зв’язків;

- опрацювати методологію картографічного моделювання міжнародних 

зв’язків;

- оцінити рівень сформованості напряму картографічного моделювання між-

народних зв’язків;

- систематизувати поняттєво-термінологічний апарат картографічного моде-

лювання міжнародних зв’язків; 

- виявити  сутність, структуру і механізми функціонування об’єкта 
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картографування –міжнародних зв’язків; 

-розширити  системну класифікацію карт міжнародних зв’язків; 

- аргументувати  структуру і зміст картографічних творів як системи моделей 

для вирішення завдань управління потоками людей, речовини, енергії та інфор-

мації на міжнародному рівні; 

- опрацювати алгоритм проектування карт міжнародних зв’язків та спектр 

необхідних інформаційних ресурсів для їх створення; 

- запропонувати нову тематику синтетичних карт міжнародних зв’язків на 

базі математико-картографічного моделювання;  

- практично апробувати розроблені підходи і методи картографічного моде-

лювання міжнародних зв’язків у вигляді авторської серії тематичних карт;

- визначити напрями практичного використання карт міжнародних зв’язків.

Об’єкт дослідження становить система міжнародних зв’язків на різних іє-

рархічних рівнях, що знаходить свій прояв у потоках людей, речовини, енергії 

та інформації через державний кордон України і поєднують людей, соціуми, під-

приємства у різних країнах. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні основи й практичні ас-

пекти створення та використання карт міжнародних зв’язків України. 

Методи дослідження. У дисертації застосовано системний підхід та низка 

методів: літературний, порівняння, аналізу та синтезу, аби узагальнити досвід 

картографування міжнародних зв’язків; формалізації, класифікації та систем-

но-структурного аналізу з метою концептуального моделювання міжнародних 

зв’язків, побудови класифікацій об’єктів картографування та класифікацій карт, 

упорядкування інформаційної бази і легенд; структурно-графічне моделювання, 

аби визначити тематику і зміст карт; картографічне моделювання для формуван-

ня карт; опитування, контент та івент-аналізу з метою збору просторових даних; 

математичні методи для картографічного моделювання, створення синтетичних 

карт. 

У дисертації використані концептуальні положення картографічної науки, ГК, 
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суспільної географії. На становлення наукових позицій автора найбільше вплинули 

ідеї, що містяться в працях О.Ф. Асланікашвілі, Г.В. Балабанова, О.М.  Берлянта, 

Е.Л. Бондаренка, О.О. Євтєєва, Я.І. Жупанського, Т.І. Козаченко, І.М. Маєргойза, 

М.М. Паламарчука, О.М. Паламарчука, В.В. Покшишевського, Л.Г. Руденка, 

К.О.  Саліщева, С.М. Сербенюка, В.С. Тікунова, В.О. Шевченка. Проаналізовано 

й узагальнено досвід ГК міжнародних зв’язків Е. Бертіні, (E. Bertini), І. Бояндіна 

(I. Boyandin), Д. Лаланна (D. Lalanne ), У. Тоблера (W. Tobler) та ін. 

В інформаційну основу дослідження покладено систематизовані й опрацьо-

вані автором дані з офіційних джерел Державної служби статистики України, 

ООН, Євростату, Світової організації торгівлі, нормативно-правові документи, 

а також результати авторських розвідок. Інформаційна база охоплює 2002–2013 

рр. Окремі дані оновлені станом на 2016 р. У роботі з метою створення геогра-

фічних основ і укладання карт використані: ГІС MapInfo Professional та Quantum 

GIS, для підготовки карт до видання – графічні редактори Adobe Illuastralor та 

Incscape, для математичної обробки даних – ГІС MapInfo Professional, для аналізу 

структурованих даних – Deductor Studio Academic. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

Вперше:

- створено концептуальну модель картографічного моделювання міжнарод-

них зв’язків України;

- обґрунтовано структурно-графічні моделі, що впорядковують наукові уяв-

лення про міжнародні зв’язки як об’єкт картографування та розроблено класифі-

кацію карт міжнародних зв’язків;

- запропоновано методологію  картографічного моделювання міжнародних 

зв’язків України та здійснено її апробацію;

- визначено основні напрями використання карт міжнародних зв’язків України 

для потреб оптимізації управління ними, навчальної, культурно-просвітницької, 

пропагандистської діяльності, міжнародного маркетингу та реклами;

- проаналізовано й узагальнено досвід картографування міжнародних зв’язків 
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та розроблено його періодизацію. 

Поглиблено:

- методологічні положення застосування математико-картографічного моде-

лювання для створення синтетичних карт міжнародних зв’язків; 

- класифікацію міжнародних зв’язків як основу їхнього картографічного 

моделювання; 

- структуру і зміст карт міжнародних зв’язків, перелік показників 

картографування. 

Отримали подальший розвиток:

- поняттєво-термінологічний апарат картографування міжнародних зв’язків;

- положення вибору математичної основи карт міжнародних зв’язків (перелік 

картографічних проекцій та масштабний ряд карт)

- засади та стандартизація  інформаційних ресурсів для геоінформаційного 

картографування міжнародних зв’язків.  

Теоретична цінність дисертації. Отримані результати забезпечують посту-

пальний розвиток картографування міжнародних зв’язків України як перспектив-

ного наукового напряму, дозволяють прогнозувати виникнення нових видів і на-

прямків таких зв’язків.

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в дисер-

тації теоретико-методологічні й практичні основи картографування міжна-

родних зв’язків України знайшли практичне застосування у процесі створен-

ня Національного атласу України. Три карти увійшли до комплексного атласу 

Київської області (2009 р., видавець ДНВП "Картографія"), п’ять – до тритом-

ної Екологічної енциклопедії, (ТОВ “Центр екологічної освіти та інформації”. 

2006 – Т. 1; 2007 – Т. 2; 2008 – Т. 3. Довідка про впровадження – № 67/11 від 

25.11.2014). Авторська карта (розроблена у співавторстві) вміщена у монографії 

«Ukraine in maps», виданій Угорською академією наук. Окремі положення дисер-

тації (методологія розроблення тематики та змісту карт, особливості проектуван-

ня баз даних для створення карт, напрями використання карт) використані під час 
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викладання фахових дисциплін у Національному транспортному університеті 

(акт про впровадження від 26.11.2014), Національному авіаційному університеті 

(акт про впровадження від 04.11.2014).

Теоретико-методологічні положення, наукові висновки й рекомендації дисер-

танта можуть стати корисними для розгортання робіт з картографування міжна-

родних зв’язків України та її регіонів. Основні положення і висновки дисертації 

можуть бути впроваджені у практику державного управління й навчальний про-

цес підготовки фахівців географів, картографів, педагогів. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення і висно-

вки, що становлять суть дисертації та виносяться на її захист, отримано здобу-

вачем особисто. Дисертант одноосібно займався пошуком, аналізом та узагаль-

ненням літературних джерел і картографічних творів, оформленням табличних 

та графічних даних. Автор опрацював текст дисертації, усіх статей і зміст карт. 

Використані в дисертації думки, положення чи гіпотези інших авторів мають від-

повідні посилання – автор послугувався ними для підкріплення власних ідей. З 

наукових праць, опублікованих автором у співавторстві, до дисертації вміщено 

лише ідеї, положення та висновки, отримані ним особисто. 

Апробація роботи. Основні положення та висновки дисертаційного дослі-

дження були викладені у доповідях на міжнародних і всеукраїнських наукових 

конференціях, семінарах, інших наукових заходах та опубліковані в їхніх ма-

теріалах. З-поміж них: «Проблеми безперервної географічної освіти і карто-

графії» (Харків, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012); «Зміна природного 

середовища на рубежі тисячоліть (Тбілісі–Москва, 2006); ІнтерКарто/ІнтерГІС 

12. Стійкий розвиток територій: теорія ГІС та практичний досвід (Калінінград, 

2006); «Проблеми розвитку наук про Землю в баченні молодих науковців» (Київ, 

2008); Тематичне картографування для створення інфраструктур просторо-

вих даних (Іркутськ, 2010 р.) «Розвиток тематичної складової інфраструктури 

геопросторових даних в Україні» (Київ, 2011); «Перспективні інновації в науці, 

освіті, виробництві та транспорті ‘2013» (Іваново, 2013); IX–X міжнародній на-

уково-практичній конференції «Природничі та математичні науки в сучасному 



14

світі» (Новосибірськ, 2013); XХVI міжнародній науково-практичній конференції 

«Інновації в науці» (Новосибірськ, 2013). 

Публікації. За результатами дисертації автор опублікував 64 наукові праці, 

зокрема: монографію (30,2 друк. арк.); дві монографії у співавторстві (13,02 друк. 

арк. – автору належить 2,3 друк. арк.; 47, 4 друк. арк. – автору належить 1,44 

друк. арк.); 24 статті у фахових виданнях (3 у співавторстві; автору належить 10,0 

друк. арк); п’ять статей у міжнародних фахових наукових журналах, які входять 

до наукометричних баз даних (1,2 друк. арк.); 14 статей у наукових виданнях, що 

додатково відображають наукові результати дисертації (5,0 друк. арк.); 18 карт 

уміщено до трьох атласів, однієї енциклопедії та інших видань.

Обсяг і структура дисертації. Робота складається зі вступу, переліку скоро-

чень, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Вона 

викладена на 325 сторінках тексту (основна частина – на 250 сторінках); налічує 

13 таблиць, 25 рисунків (30 авторських карт уміщено в додатку). Список вико-

ристаних джерел із 495 позицій (з них – 100 картографічних джерел) викладено 

на 38 сторінках.
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РОЗДІЛ 1
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЯК ОБ’ЄКТУ 

КАРТОГРАФУВАННЯ

Сучасні вимоги суспільства і розвиток теорії картографії є об’єктивними пе-

редумовами переходу від застосування різнорідних прийомів досліджень до ці-

лісної системи методик збирання, зберігання, оброблення, представлення, розпо-

всюдження і застосування географічної інформації щодо міжнародних зв’язків. 

Від загальної стратегії до окремої тактики досліджень, залежно від рівня 

спільності, веде кілька ступенів засобів пізнання: методологія, методика, мето-

ди, прийоми, техніка і процедури. Зрозуміло, що межі між цими ступенями в 

багатьох випадках умовні. Стосовно  наукового дослідження методологія визна-

чається як  сукупність дослідницьких методів або способів отримання наукового 

знання. Однак таке визначення не розкриває всієї сутності методології наукового 

пізнання. Щоб повніше розкрити її, необхідно, насамперед, звернутися до по-

няття про метод наукового пізнання. Це поняття відзначається вельми широким 

змістом: воно охоплює як світоглядні принципи пізнання (наприклад діалектич-

ний метод), так і загальнонаукові підходи і методи окремих наук, а також кон-

кретні способи, технічні прийоми дослідження.

До вищого рівня методів наукового пізнання відносяться світоглядні методи 

пізнання, що розробляються філософією. Теорія пізнання (гносеологія) як розділ 

філософії досліджує взаємозв’язок суб’єкта і об’єкта пізнання, зв’язок між чуттє-

вим пізнанням (досвідом) і теоретичним мисленням, між емпіризмом і раціона-

лізмом, вивчає роль суспільної практики в процесі пізнання, а також займається 

логічним обґрунтуванням системи знання. 

Власне наукові методи пізнання поділяються на два рівні – загальнонауковий 

і спеціалізований. До загальнонаукових відносять методи, які часто називають 

підходами, що набули широкого застосування в картографії (системний, інфор-

маційний, кібернетичний, моделювання). Спеціалізовані наукові підходи мають 

переваги застосування в окремих системах наук або їх галузях. Свою специфіку 

методологія має і в картографічній науці. 
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Картографія виділяється в усіх класифікаціях географічних наук в особливу 

групу. Вона охоплює теорію, методологію, методику і технічні прийоми створен-

ня і використання картографічних творів. Наукові завдання картографії поляга-

ють у розробленні як специфічних способів відображення міжнародних зв’язків, 

так і методів їх пізнання за допомогою образно-знакових картографічних моде-

лей. Нині картографія розглядається також як важливий засіб комунікації (до 

її функцій входить також передача просторової інформації) і як особливе мов-

не утворення (картографія розуміється як наука про особливі знакові системи). 

Картографічний метод відіграє особливо важливу роль серед дослідницьких ме-

тодів дослідження міжнародних зв’язків. Нині відбувається поєднання картогра-

фії та геоінформатики з геотелекомунікацією – науковим напрямом, що стосуєть-

ся вивчення обертання геоінформації у комп’ютерних мережах [18]. В результаті 

цього поєднання виникає геоінформаційне картографування що є сучасним про-

грамно-технічним засобом створення карт.

Методологія картографічного дослідження міжнародних зв’язків розуміється 

нами як організація [242] процесу пізнання складної взаємодії у світогосподар-

ській системі на економічній, політичній та соціальній аренах колективної дії за 

допомогою картографічних моделей. Відомо, що науково-пізнавальна діяльність 

як специфічний вид людської активності базується на принципах детермінізму, 

відповідності та додатковості. Метою картографічного дослідження є визна-

чення можливостей отримання нового наукового знання про зв’язки, які відбу-

ваються в межах світогосподарської системи та глобальної системи розселення 

за допомогою картографічного моделювання. Таке знання співвідноситься з: а) 

об’єктивною реальністю – принцип детермінізму; б) попередньою системою на-

укового знання – принцип відповідності; в) дослідником – принцип додатковості 

(«без суб’єкта немає об’єкта»).

Картографічне дослідження міжнародних зв’язків спирається на: 1) філософ-

сько-психологічну теорію діяльності; 2) синергетику та системний аналіз – вчен-

ня про систему методів дослідження або проектування складних самоорганізова-

них систем, пошуку, планування та реалізації змін, призначених для подолання 
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проблем; 3) гносеологію (теорію пізнання) і семіотику (науку про знакові систе-

ми) як розділи наукознавства; 4) етику та естетику діяльності. 

Схема методології картографування міжнародних зв’язків складається з та-

ких елементів: 1) характеристики пізнавальної діяльності (картографічного мо-

делювання): особливості, принципи, умови, норми діяльності; 2) логічної струк-

тури картографування: суб’єкт, об’єкт, предмет, форми, засоби, методи, результат 

діяльності; 3) часової структури діяльності: фази, стадії, етапи картографічного 

дослідження. 

1.1 Міжнародні зв’язки як об’єкт картографування 

Намагання детально дослідити сучасний стан світогосподарської системи, 

який характеризується процесом глобалізації багатьох сфер діяльності, оцінити 

його позитивні та негативні риси, зрозуміти системотвірну роль, яку відіграють 

потоки людей, товарів, енергії капіталу та інформації, що нині поєднують краї-

ни та все вільніше проникають крізь їх кордони (міжнародні просторові зв’язки), 

примушує критично поглянути на різноманітні гіпотези, концепції, теорії та тео-

ретичні підходи в сучасній науці. 

Діапазон досліджень проблем глобалізації суспільного життя людства вклю-

чає як її апологетів, що розглядають її як абсолютне благо, так і відвертих проти-

вників глобалізації, які вбачають у ній концентроване втілення всього світового 

зла. Також не зовсім чіткою є періодизація цього процесу: деякі стверджують, що 

процес глобалізації розпочався ще в античну епоху, інші вважають, що в епоху 

географічних відкриттів [37], треті стверджують, що до справжньої глобалізації 

свого життя людству ще дуже далеко [295, с. 227]. 

Картографування міжнародних зв’язків постає як новий напрям географіч-

ної картографії. Його міжгалузевий характер визначається на перетині таких 

галузевих напрямів як картографування міжнародного політичного співробітни-

цтва та поділу праці, торгівлі, міграцій населення, транспорту, науки і культури. 

Вперше згадки про цей напрям були здійснені в роботах М. Баранського [13], 

І. Маєргойза [215]. У вітчизняній картографії увага до нього була привернута в 
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концепції другого тому Національного атласу України  [139] і розвинута в сучас-

них дослідженнях і роботах автора [169 - 213]. 

Актуальність досліджень також пов’язана з тезою про те, що могутність краї-

ни все частіше асоціюється не лише з військовою силою, а із її здатністю контро-

лювати міжнародні потоки людей, товарів, грошей, інформації. Розуміючи склад-

ність коректної постановки проблеми картографічного вивчення системи між-

народних зв’язків та їх ролі в суспільно-географічному розвитку території, слід 

зробити застереження. Міжнародні зв’язки є, з одного боку, виразниками систе-

моутворюючих процесів глобальної суспільно-територіальної системи (СТС); з 

іншого  – головним чинником глобальної деградації природного середовища. 

У сучасних концепціях філософського монізму1 найбільш загальною законо-

мірністю існування навколишнього світу вважається всезагальний зв’язок явищ. 

Зв’язок при цьому розуміється як відношення спільності, поєднання або узго-

дженості існуючих явищ, розподілених у просторі та часі [322  с. 598]. Дійсно, 

взаємозв’язки об’єктів і процесів у природі існують і виявляються тільки в ході їх 

взаємодії на усіх структурних рівнях – від ядра до Всесвіту, тобто мають універ-

сальний характер. Зв’язки характеризують різноманітні процеси та їх результати. 

Категорію зв’язків досліджували багато вчених різних наукових шкіл та га-

лузей знань: Н. Вінер [44] розвивав розуміння прямих та зворотних зв’язків та 

самоорганізації систем у кібернетиці; зв’язки в соціальних системах (мова, кон-

флікт, співробітництво, конкуренція) вивчали Р. Акофф та Ф. Емері [2]; багато ро-

біт нині присвячено концепції відсутності замкнутих соціальних систем; в своїх 

дослідженнях з всезагальної організаційної науки тектології А.А.Богданов роз-

глянув тісноту зв’язків як показник ступеню організованості систем [28, с. 73]. 

Термін «зв’язок» відображає існування причинності, підпорядкованості та 

залежності одного явища від іншого. Наявність зв’язку накладає взаємні обме-

ження на функції, структуру, ієрархію пов’язаних явищ. Розуміючи геосистему 

1 Монізм (грецьк. monos - один) ˗ тип організації філософського знання, що 
визначається наявністю в ньому одного основного принципу, відповідно до якого 
здійснюється усе змістовне наповнення філософської системи.
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як поєднання географічних об’єктів із упорядкованими взаємними зв’язками, 

Е.Б. Алаєв вважав географічні об’єкти та географічні зв’язки основними нероз-

дільними атрибутами геосистеми, що визначають її будову та структуру. 

В процесі картографування нас цікавлять географічні зв’язки – об’єктивні 

відносини між географічними об’єктами, що виражаються в регулярному обміні 

речовиною (субстанцією), енергією, інформацією та переміщенням людей. При 

цьому реалізація зв’язків обов’язково відбувається шляхом подолання простору 

– міри взаємної віддаленості географічних об’єктів [3]. Цей обмін здійснюється 

між трьома агентами зв’язків – населенням (суспільством), господарством (ви-

робництвом) і природою (природним середовищем). Зв’язки можуть формувати-

ся в межах одного агента, а закінчуватися в межах іншого [329]. 

З позицій картографування зв’язків найважливішою їх особливістю є сутніс-

но-часова визначеність, тобто факт, що географічний зв’язок притаманний реаль-

ним об’єктам – компонентам геосистеми, які є його носіями та характеристикам 

його зміни в часі [213]. 

Географічні зв’язки на відміну від географічних відношень є безпосереднім 

виявленням географічних процесів і є поняттям, здатним відобразити різнома-

нітні процеси та їх результати. Географічні зв’язки в традиційній марксистській 

філософії – матеріальні. Обмін товарів є виразом організаційного зв’язку між 

людьми в суспільстві як системі виробництва. Нині все більше уваги приділяєть-

ся визначенню нематеріальних зв’язків, зокрема інформаційних та культурних. 

Відношення – філософська категорія, що характеризує взаємозалежність еле-

ментів певної системи, частковий клас зв’язків, що не є безпосереднім виразом 

процесів. Вони більш стійкі, ніж процеси і можуть досліджуватися як передумо-

ви зв’язків (рис. 1.1.1.1). За визначенням естонських географів географічний про-

цес – функціонування і зміна географічних відношень [225] власне і є кінцевою 

метою вивчення зв’язків. 

Будь-який процес, щоб називатися таким, повинен мати такі складові: 1) ло-

гічний підмет (unit) – одиницю, тобто те, що змінюється або перебуває в про-

цесі; 2) часові відносини; 3) просторові відносини; 4) напрям. 
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Зрозуміло, що одиницею суспільно-географічних процесів є об’єкт або явище 

як елемент геосистеми, що існує об’єктивно або в уяві людей до тих пір, поки 

зберігає свою тотожність чи ідентичність. Втрачаючи її, вона перестає існувати 

як така, як один і той же логічний підмет. Якщо ж вона перестає існувати, то не 

може знаходитися в будь-якому процесі чи зазнавати змін. 

Будь-яке «становлення», зміна, процес, рух, динамічний стан, передбачає час. 

Будь-який процес локалізований в певному місці та знаходиться в просторовому 

зв’язку з іншими процесами і явищами, обраними в якості системи відліку. В 

іншому випадку процес не може бути локалізований і залишається невизначе-

ним. Інша проблема виникає у зв’язку з характером простору і системою просто-

рових координат, що використовуються для «дислокації» культурних процесів. 

Фізичний або географічний простір і його системи координат, придатні для опи-

су просторових відносин фізичних тіл, часто виявляються абсолютно непридат-

ними для опису психосоціальних процесів і взагалі явищ культури.

Нарешті, четверта необхідна складова поняття «процес», а саме напрямок, 

спирається на той факт, що процес відбувається від чогось до чогось, а зміна пе-

редбачає перехід з одного стану до іншого. Будь-який динамічний стан означає 

деяку модифікацію одиниці та є напрямом процесу, який можна звести до чоти-

рьох видів: напрям у часі, напрям у просторі, якісний напрям, кількісний напрям. 

Часова складова процесу найчастіше виражається у вигляді тривалості. Друга 

форма напряму процесу – напрям у просторі, або суто просторово-географічний 

напрям, як при фізичному русі, при якому здійснюється переміщення матері-

ального тіла в геометричному просторі, або ж напрям у соціальному просторі 

Рисунок 1.1.1.1 Відношення  і зв’язки в географічній системі [225]. 
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– соціальне зближення чи розшарування. По-третє, процес може мати кількісну 

спрямованість, часто ми говоримо про процес, що зазнає «зростання», «розви-

тку», «деградації», «занепаду», «коливання». Четвертий вид напряму – якісний, 

пов’язаний з переходом з одного якісного стану в інший (з бідності до багатства). 

Багато природних процесів супроводжуються подоланням державних кордо-

нів. Зв’язки, що відбуваються при цьому – перенесення тепла і вологи, морські 

течії, міграції тварин, поширення видів рослин, епідемії – повʼязані з міжнарод-

ними звʼязками в суспільстві. 

Процеси, що відбуваються в суспільстві (демографічні, господарські, геопо-

літичні, геокультурні) характеризуються сукупністю міжнародних потоків, учас-

никами яких виступають країни (держави), національні економіки, ТНК, міжна-

родні організації, окремі підприємства, владні органи держав, суспільні групи 

(етноси, мовні та релігійні групи), окремі громадяни. 

Зв’язки здійснюються завдяки існуванню каналів зв’язків або інфраструктури 

(транспортної, митної, фінансово-банківської, систем зв’язку та телекомуніка-

ції, людської мови). Специфікою географічних зв’язків є те, що вони пов’язують 

об’єкти, значною мірою територіально розосереджені. 

1.1.1 Історія розвитку системи міжнародних зв’язків 

Розуміння суспільного розвитку країн світу і, зокрема, територіальної органі-

зації системи міжнародних зв’язків та відносин, перебуває в царині історичного 

методу, шо спрямований на вивчення подій, виявленні історичних фактів і роз-

критті на цій основі закономірностей історичного процесу. Пошук і обґрунтуван-

ня критеріїв періодизації розвитку людської цивілізації здійснюється комплексом 

дисциплін: історії міжнародних відносин, економічної, політичної та природни-

чої [295] історії. 

Для визначення періодів розвитку системи міжнародних зв’язків заслугову-

ють на увагу численні дослідження з історії та культурології, зокрема роботи 

М.Я. Данилевського, який розглядав цивілізації як певні культурно-історичні 
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типи суспільства [74], П. Сорокіна, що акцентував увагу на переважаючих типах 

культури [297], А. Тойнбі, який виділив в історії людства двадцять одну цивіліза-

цію [313], та інших науковців. Звільнення від ідеології марксизму в науці, озна-

меновують заміну формаційного підходу до аналізу розвитку людства на цивілі-

заційний. Основними вадами формаційного підходу вважається ігнорування ролі 

людей в економічних процесах, відсутність можливості розгляду вapiaтивності 

розвитку цілей та мотивів людської діяльності як рушійних сил історії. 

Відомими концепціями періодизації історії з позицій цивілізаційного підходу 

вважають теорію «стадій економічного зростання» американського економіста 

У. Ростоу, який виділяє п’ять стадій розвитку суспільства. Заслуговують на увагу 

роботи Дж. Гелбрейта [73], який досліджував корінні зміни, що сталися в еконо-

мічному житті суспільства в ХХ столітті (прогрес, розширення сфери дії компа-

ній і розподіл функцій власника, організатора виробництва і одержувача доходу).

Теорія «трьох хвиль» Е. Тоффлера ґрунтується на аналізі типів суспільства, 

що змінюють одна одну. Перша хвиля – це технології аграрної революції, які 

змінили культуру мисливців і збирачів. Друга хвиля – результат індустріальної 

революції, яка характеризується нуклеарним2 типом сім’ї, конвеєрною системою 

освіти і корпоративізмом. Третя хвиля – інтелектуальна революція, постіндустрі-

альне (інформаційне) суспільство, в якому спостерігається різноманітність сти-

лів життя, а інформація стає головним засобом виробництва і джерелом влади. 

Згідно теорії «довгих хвиль» економічної кон’юнктури М.Д. Кондратьєва не-

рівномірність економічного розвитку призвела до можливості територіального 

розриву окремих виробничих зв’язків у процесі випуску кінцевої продукції. 

Важливе значення в питанні періодизації міжнародних зв’язків мають концеп-

ції міжгалузевого міжрегіонального балансу В.В. Леонтьєва і У. Айзарда, полюсів 

зростання Ф. Перру, світових економічних систем Дж. Валлерстейна [37] і ряду 

інших. Надзвичайно корисним виявився погляд Е.Тоффлера на зміну парадигм 

влади протягом останніх тисячоліть від сили через багатство до знання [316]. Всі 

вони створюють понятійно-концептуальний каркас історії міжнародних зв’язків. 

2 Нуклеарна - сім’я, що складається з батьків (одного з них) і дітей, або подружжя. 
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При розгляді періодів розвитку системи міжнародних зв’язків на території 

України [212] слід акцентувати увагу на головних складових суспільного ладу 

кожного з історичних періодів: панівних цінностях суспільства, видах політичного 

правління та економічних систем. Ці складові визначені за М. Данилевським [74] 

і Г. Рюккертом [287, с. 153] як чотири загальні типи культурно-історичної діяль-

ності: а) релігійна; б) власне культурна (наука, мистецтво, промисловість); в) по-

літична; г) соціально-економічна. 

Торговельні зв’язки  в стародавньому світі поєднали міста і князівства, що 

були розташовані на теперішній території України, зі стародавньою Грецією, піз-

ніше – з Візантією на шляху Чорне море – Азовське море – Дон [311]. На прикла-

ді нашої прабатьківщини можна стверджувати, що саме річковими трасами утво-

рилися транспортні шляхи в меридіанному напрямку, відкривалися можливості 

для торгівлі, обміну в культурній та духовній сферах [65]. Пізніше у монголь-

ській імперії  усі торговці та посли, маючи належні перепустки, подорожували 

всією територією імперії і були захищені. Це сприяло небаченому раніше розви-

ткові торгівлі суходолом і сприяло розвитку «Великого шовкового шляху» [347]. 

Військова коаліція в 1654 р., за якою Україна увійшла до складу Московської дер-

жави, змінила характер міжнародних економічних і політичних зв’язків. На зламі 

ХVІІ-ХVІІІ ст. відбулася українізація великоросійської духовної культури [63]. 

За словами Л. Гумільова, український народ у ХVІІІ ст. завоював провідне місце 

в Російській імперії, був повноправним учасником усіх сфер життя цієї держа-

ви [72, с. 683–684]. Промислова революція та розширення країнами Європи ко-

лоніальних володінь, поширення світових релігій сприяли активізації існуючих 

та появі нових видів зв’язків. Істотну роль у ці часи відігравала морська торгівля. 

Ці умови сприяли розвитку портових міст України: Одеси, Миколаєва, Феодосії. 

Протягом тривалого історичного періоду українське населення зазнавало кількох 

хвиль масової еміграції [335]. Значний вплив на демографічні процеси на тери-

торії України мали примусові міграції в СРСР, що торкнулися території України 

в ХХ  ст. [259]. Політика Російської імперії та СРСР щодо національних меншин, 

зокрема примусове виселення українців та кримських татар з території нинішньої 
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України, асиміляція, вплинули на переселення росіян до Києва, Харкова, Одеси. 

У Російській імперії існували ареали українсько-російського населення (Кубань), 

що переселилися з українських земель. Пізніше це населення звичайно деклару-

вало себе росіянами [336, с. 88]. В період XIX – початку XX ст. відбулося зрос-

тання світової торгівлі (з 2 млрд золотих марок у 1800 р. до 82 млрд в 1900 р. і до 

160 млрд в 1913 р.) [113, с. 23]. В цей же час зростало значення території сучасної 

України для вивозу продовольства за кордон [223]. З приходом до влади уряду 

більшовиків зовнішні відносини були монополізовані державними органами. У 

1918 р. декретом Ради Народних Комісарів націоналізація зовнішньої торгівлі 

визначена як тимчасовий захист зовнішньоекономічних інтересів більшовицької 

держави [85]. В цей період оновними товарами експорту було зерно і сировина, 

головним імпортним товаром у СРСР були машини і обладнання [114].  

Після 1991 р. Україна почала самостійно входити до світогосподарської сис-

теми і формувати нову національну систему міжнародних зв’язків.  Були здійсне-

ні заходи, спрямовані на лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності в країні. 

Нині Україна інтегрована в систему міжнародних зв’язків, зумовлену існуючими 

конкурентними перевагами вітчизняної продукції на зовнішніх ринках (незначні 

витрати на оплату праці, зниження природоохранних вимог, переваги географіч-

ного положення тощо).  

1.1.2 Аспекти вивчення міжнародних зв’язків 

В наш час існує досить багато конкуруючих моделей, що описують процеси 

територіальної організації суспільства (ТОС). Дослідження просторових законо-

мірностей світового господарства економістами Й. Тюненоом, А. Льошем, гео-

графами В. Кристаллером, Ф. Ауербахом, представниками школи просторового 

аналізу  У.  Айзардом, Д. Харвеєм, В. Бунге, П. Хаггетом та іншими пояснили ба-

гато сучасних особливостей його функціонування. 

Нині популярними є варіації триярусної (центр – напівпериферія – перифе-

рія) [340] схеми організації світового господарства, яка розглядає його територі-

ально-господарську структуру, опорний каркас світогосподарської структури, що 
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складається із осередків (ядер) економічного зростання та економічних центрів 

– світових міст, а також описує окремі інтеграційні регіональні угруповання. 

Серед зарубіжних робіт слід відмітити клас теорій кумулятивного зростан-

ня, в яких звертається увага на дослідження просторових факторів нерівномір-

ності розвитку: умовно «факторні» Г. Мюрдаль, Ф. Перу, Ж.-Р. Будвіль, П. Потьє 

(полюси зростання), Дж. Фрідман (Центр-Периферія), П. Кругман, М. Фуджіт, 

М. Портер, М. Енрайт; умовно «інноваційні» теорії Т. Хагерстранд, Х. Гірш, 

Б.  Люндваль, Б. Йонсон (теорія економіки навчання), Б. Айсман та А. Ізаксен. 

Якщо перші акцентують увагу на обумовленості забезпеченості внутрішніми 

ресурсами території, інші – на поширенні інновацій від центрів до периферії (ди-

фузію нововведень). В. Бабурін пропонує інтегративну модель ТОС, в якій фак-

торні цикли розвитку господарства послідовно змінюються інноваційними [10]. 

Інноваційний цикл (наука-техніка-виробництво) складається з вертикального і 

горизонтального переміщення технологій. Реакція середовища (опір простору) 

на поширення інновацій коливається від прямого та опосередкованого їх засво-

єння аж до повного відторгнення (що характерне для периферії СГС). Коли енер-

гія інноваційного циклу (монополія нової технології) зменшується, все більшу 

роль у господарстві відіграють традиційні фактори (природні умови та еконо-

мічні ресурси). Новий факторний простір через деякий час започатковує нову 

інноваційну хвилю. Випадкові зв’язки, що виникають в результаті дифузії ново-

введень стають постійними. Пи цьому руйнуються зв’язки минулих циклів.   

Для потоків нововведень існують об’єктивні перешкоди. Згідно концепції 

«геоісторії» Ф. Броделя, степи і гори, височини і низовини, моря, річки й інші 

географічні структури визначають межі діяльності людини, шляхи сполучення, 

а, отже, і торгівлі; місця розташування і зростання міст. На їх основі виникають 

економічні і соціальні структури, що повільно змінюються: суспільство, держа-

ва, цивілізація [31]. 

Дійсно, територія планети Земля заселена вкрай нерівномірно. Території зі 

сприятливими для життя умовами є центрами світових цивілізацій. Саме ці цен-

три пов’язані один з одним численними зв’язками, що обумовлені міжнародним 
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поділом праці та кооперацією, війнами, стихійними явищами, природними ката-

строфами, міграціями населення тощо. Мирна (конкуренцію за ресурси і ринки 

збуту) і силова (воєнну) взаємодія держав з пояснюються позицій «Центрально-

периферійних» концепцій в геополітиці. 

Однією з популярних «Центрально-периферійних» моделей є теорія загально-

світової системи [37], яка складається з трьох взаємопов’язаних арен колектив-

ної дії – економічної, політичної та соціально-культурної, містить посилання на 

основних агентів міждержавної взаємодії: суверенні держави та їх союзи, окремі 

регіони держав, що законодавчо наділені можливістю взаємодіяти з суб’єктами 

за кордоном, і транснаціональні корпорації. М. Мироненко стверджує, що нині 

національні економіки почали замінюватися глобальним господарством. Вказана 

тенденція реалізується: 1) у формі регіональної економічної інтеграції географіч-

но суміжних країн; 2) шляхом економічної глобалізації – інтеграції національних 

економік у єдине світове господарство з легкою проникністю економічних кор-

донів держав. Щільність регулювання міжнародних відносин ТНК і міжнарод-

ними організаціями зростає, а автономія дії держави в галузі економіки весь час 

звужується [226]. 

Така організація світового господарства піддається критиці. К.С. Лосєв [163] 

справедливо вважає, що функціонування ринкової світогосподарської системи 

характеризується руйнуванням механізму природної регуляції біосфери, неста-

більністю, їй притаманні поділ країн на багаті та бідні, що сприяє розповсюджен-

ню націоналізму, фундаменталізму та тероризму.  С.П. Сонько зазначає, що про-

сторова динаміка людської популяції в історичній ретроспективі сприяє «стис-

ненню» географічного простору і зумовлює збільшення гостроти екологічних 

проблем і руйнування біосфери а просторова експансія «розвинутих країн» здій-

снюється найчастіше з метою використання ресурсів екосистем на територіях 

інших країн  [295]. Д. Харвей називає цю ідеологію неоліберальною і відзначає, 

що «… вона підтримує насамперед цілісність фінансової системи й платоспро-

можність фінансових інститутів, а не благополуччя населення або стан серед-

овища»  [364,  c. 80].  Все це зумовлює необхідність дослідження не тільки самих 
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міжнародних зв'язків, але й їхніх передумов і наслідків (знищення природних 

екосистем, зміни спеціалізації країн, надмірна концентрація населення в містах 

тощо). 

Разом з глобальною господарською системою формується функціональ-

но взаємозв’язана сукупність поселень – світова система розселення, головні 

параметри якої – кількість і людність поселень та склад й інтенсивність соці-

ально-економічних зв’язків між ними (А. Льош, В. Кристаллер, Ф. Ауербах). В 

СРСР ця тема досліджувалася В. Покшишевським [256], Б. Хорєвим та іншими. 

Ю.І. Пітюренко визначає територіальну систему міських поселень як «об’єктивно 

сформовану на тій чи іншій території та економічній базі сукупність функціо-

нально підпорядкованих міст та селищ, яка виникає в процесі розвитку виробни-

цтва, його територіальної організації, розселення населення, створення сприят-

ливих умов його життя та виробничої діяльності» [253]. В.Г. Давидович розгля-

дає системи господарства і розселення як тісно пов’язані й такі, відносинам між 

якими притаманні прямий і зворотній зв'язок. Концентрація виробництва сприяє 

розвитку міст, а урбанізація стимулює появу нових видів економічної діяльності.  

С. Сассен пов’язує організацію системи міжнародних зв’язків з найбільшими за 

людністю містами і стверджує, що вся міжнародна діяльність закріплена в мере-

жі певних місць, лідируючу роль серед яких відіграють, зокрема, глобальні міста 

або такі, що або мають функції глобальних. М.О. Слука приділив неабияку увагу 

вивченню системи глобальних міст – тісно взаємозв'язаних центрів корпоратив-

них послуг [291, с. 53-54].  

Заслуговують на увагу роботи Б.Б. Родомана, зокрема концепцією «вузлових 

районів» – моноцентричних ареалів, об'єднаних відцентровими і доцентровими 

потоками речовини, енергії та інформації; уявлення про географічний простір як 

«горизонтальну» мозаїку гомогенних ареалів і «вертикальну» систему центрів та 

периферій [269]. Такі вузлові райони є функціональними ієрархічними система-

ми, які складаються навколо вузлів різного порядку.   

С.П. Капіца [118] припускає, що навіть до Колумба в світі існували взаємо-

дії між народами та містами в глобальному масштабі, але час здійснення цих 
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взаємодій був надто великий. Нині на фоні зростання інтенсивності міграцій 

професор Н. Кліот назвав ХХ ст. ерою безпритульної людини [369]. 

Відомо, що міграції структурно вбудовані в економіку і суспільне життя біль-

шості країн. Як країни-донори, так і реципієнти мігрантів стали залежати від 

міграцій, зупинити які майже неможливо. Нині кордони держав повинні залиша-

тися відкритими для бізнесу і туризму [343]. Більше того, міграційні пересування 

є самовідтворюваними процесами [354]. В Україні  відбувся перехід від системи 

планового використання людського потенціалу і управління його рухом до нової 

(ринок праці і житла, свобода вибору місця проживання або перебування) що ак-

тиізувало участь України у міжнародних міграційних процесах. 

Антропокультурний підхід акцентує на тому, що системи розселення не зво-

дяться тільки до виробництва, ресурсів або території, а складається з багатови-

мірної сукупності параметрів життя людини (якості життя), передусім пов'язаних 

з розвитком культури і цивілізації в їх широкому розумінні. Міжнародні мігра-

ції спияють формуванню міжнаціональних ідентичностей, які формуються у 

містах, де концентрується більшість іммігрантів [282]. Мігранти, оселившись 

на території інших країн, або змішуються з місцевим населенням і асимілюють 

(розчиняються), або формують діаспору. Представники діаспори часто активно 

взаємодіють з історичною батьківщиною: відвідують її в якості туристів, орга-

нізовують економічне співробітництво, сприяють еміграції своїх родичів тощо. 

Динамічне зростання інтенсивності міжнародних зв'язків глобальних міст тор-

кається політики, культури, соціальної сфери, злочинності. Формуються мережі 

міст-побратимів, виникають мережеві зв'язки в області культури (ярмарки мис-

тецтв, розвиток «транснаціонального класу» музеїв, театрів, місць паломництва, 

сакральних, спортивних і концертних споруд), в сфері неформальної політики 

(переміщення активістів в царині охорони середовища). 

Складність та багатоаспектність сучасних обʼєктів дослідження висуває на 

перший план синергетичну парадигму, яка дозволяє наблизитися до пізнання 

об’єктів та процесів у геосистемі, на які раніше не зверталася увага: зокрема, 

те, що відбувається «між» стійкими структурами (як у часі, так і в просторі). 



29

Нас цікавить не лише описи переходів одних структур в інші, не лише взаємодії 

структур, але і те, що пов’язано з подіями виникнення «нового». Причому форми 

матерії, що набули завершеності й стійкості цікаві не як такі, а як «сліди», за яки-

ми вдається виявити ефекти становлення, тобто сліди самоорганізації цих сис-

тем. Відоме порівняння У. Бунге  [34] меандрування русла річки зі зміною траси 

шосе, яке вимушене долати «прируслові вали» високих цін на землю. Маршрути 

подорожей давніх купців оминали гірські хребти та безводні пустелі, а нині біз-

несмени обирають партнерів з країн з близькою культурою, логіка яких для них 

більш зрозуміла. Сучасний фізичний світ інтерпретується у вигляді системи 

змінних стосунків (взаємних зіткнень, резонансів і кореляцій) між елементами. 

Окремо розглядається феномен самоорганізації соціального життя, і уся актив-

ність людей стає непрогнозованою, а приро да и суспільство утворюють систему, 

яка самоорганізується і не піддається тотальному контролю з боку людини. Отже 

згідно нової самоорганізаційної парадигми в процесі картографування міжнарод-

них зв'язків слід відобразити та спробувати зрозуміти варіативність і мінливість 

у просторі й часі процесів формування та функціонування міжнародних зв'язків. 

В умовах глобалізації світових ринків фінансів, товарів та інформації фор-

муються їх центри в промислово розвинених країнах, передусім у світових міс-

тах. Центри притягують до себе потоки ресурсів, енергії та інформації. Вони є 

осередками формування системи міжнародних зв’язків і є «точками зростання», 

а навколишній простір виступає як постачальник ресурсів. Усе це утворює сис-

тему численних центро-периферійних зв’язків і дає підстави тлумачити форму-

вання світової господарської системи на базі центро-периферичної концепції. У 

філософських колах вважають, що реальний світ прагне певної єдності, «світової 

соціокультурної системи». Ф. Бродель запропонував нову парадигму розвитку 

суспільства, пізніше удосконалену І. Валлерстайном, який визначає світову сис-

тему як утворення «з єдиним поділом праці й безліччю культур». Науковцями 

ведеться мова про їх опорний каркас звʼязків, фокусами якого є міські поселення 

– центри зовнішньоекономічних зв’язків і території, які тяжіють до них, форму-

ються і змінюються під впливом історичних, економічних, природних та інших 
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факторів. Серед факторів інтернаціоналізації фахівці виділяють «виштовхуван-

ня», сприяння, «витягування», які являють собою сучасну модифікацію факторів 

розміщення виробництва. 

Великі міста є своєрідними порталами, що приймають іноземних мігрантів, у 

столичних містах розміщуються представництва ТНК. Світові фінансові центри 

здійснюють управління світовими фінансовими потоками. Світові міста є також 

центрами культури, освіти, релігії і поєднуються між собою мереживом комуні-

каційних каналів. Засвоєна в великих містах, інформація (знання) далі починає 

поширення вглиб території країн. Мережевий характер взаємодії між глобальни-

ми містами типовий не лише для економічних, але для політичних, культурних, 

соціальних, кримінальних зв’язків. Київ теж інтегрується до цієї всесвітньої ме-

режі [386]. 

Починаючи з другої половини ХХ ст., зважаючи на зростання інформаційного 

сектору та сфери послуг, світове господарство все відчутніше стає залежним від 

міжнародних потоків інформації [316]. На перше місце серед категорій виробни-

чих сил виходять знання, які мають втілення: в освіті, технологіях, кваліфікації 

спеціалістів, у новій техніці, організаційних системах, продуктах та послугах. Це 

зумовлює зростанню уваги вчених до культурних звʼязків.  

Відомо, що розміщення поселень на території не є випадковим. Найчастіше 

вони утворюються в місцях перетину ліній комунікації: річок, шляхів сполучен-

ня та зв’язку. Саме потоки міжнародної торгівлі призводили до піднесення таких 

міст як Київ, Константинополь, Генуя, Амстердам. У середині ХХ ст. економічна 

наука почала переосмислення значення окремих господарських ланок в еконо-

міці розвинених країн. Стало зрозуміло, що динаміку економічного зростання і 

якість життя населення визначають не тільки масштаби промислового і сільсько-

господарського виробництва, а й сфера обслуговуючих елементів: залізничні та 

автомобільні дороги, складські приміщення, аеро- і морські порти, пошта, теле-

фон, банки і біржі, інші об'єкти. Їх сукупність отримала назву «інфраструктура» й  

визначається як сукупність організаційно-економічних, соціальних, юридичних 

умов, а також споруд, будівель, систем і служб, необхідних для функціонування 
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будь-якого типу економіки, процесу матеріального виробництва та забезпечен-

ня повсякденного життя населення. Характерним результатом науково-технічної 

революції на світових транспортних ринках є зростання конкурентоспроможнос-

ті різних видів транспорту, посилення потенціалу їх взаємозамінності, розвиток 

інтермодальних перевезень3. Якість транспортного обслуговування набуває осо-

бливого значення в контексті розвитку міжнародних форм виробничого кооперу-

вання. У результаті зростає взаємна доступність окремих частин світу. 

У зв’язку з докорінною зміною геополітичної ситуації в Європі починає реа-

лізовуватися інтеграційний потенціал транспортних систем. До найважливіших 

світогосподарських тенденцій, які мають довгостроковий вплив на транспорт, 

відноситься зміна зовнішньоторговельних зв’язків країн, що розвиваються – тра-

диційних постачальників на світовий ринок мінеральної сировини та продоволь-

ства. Саме ці країни не мають можливості швидкого переходу на альтернативні 

види палива та високими темпами збільшують імпорт нафти.  Триває створення 

контейнерних терміналів, введення спеціалізованих засобів з відповідним поси-

ленням транспортної мережі. 

Все вагомішу роль у забезпеченні міжнародних зв’язків починає відіграва-

ти інформаційна інфраструктура, яка  стає інтегрованою загальносвітовою ін-

формаційною мережею масового обслуговування населення на основі поєднання 

глобальних і регіональних інформаційно-комунікаційних систем, а також сис-

тем цифрового телебачення і радіомовлення, супутникових систем і мобільного 

зв’язку. Вона складатиметься з сукупності технологій: комп’ютерних (реалізова-

них нині у вигляді Інтернет); телекомунікаційних; побутових електронних при-

ладів; інформаційних сервісів (content industry) і забезпечуватиме виробництво 

та маркетинг товарів по всьому світу. 

Глобалізація розширює контакти між людьми, робить безпрецедентним за 

масштабом і глибиною обмін цінностями, ідеями, способом життя. Люди все 

більше подорожують і усе довшими стають маршрути їх пересувань. Видатний 

3 Інтермодальні перевезення – система доставки вантажів декількома видами 
транспорту з їх перевантаженням без участі власника вантажу.
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політичний діяч минулого століття Махатма Ганді так визначив своє ставлення 

до діалогу культур: «Я не хочу жити в будинку, обнесеному глухою стіною, із за-

битими вікнами. Хочу, щоб культури усіх країн вільно віяли навколо мого будин-

ку, як вітри. Але я не бажаю, щоб якийсь з них збивав мене з ніг» [88]. 

Міжкультурна комунікація у різні епохи проходила по-різному: траплялося, 

що народи й етноси досить мирно взаємодіяли, не ущемляючи гідності один 

одного, але частіше міжкультурна комунікація йшла пліч-о-пліч з різкою конф-

ронтацією, підпорядкуванням представників слабкої культури, позбавленням їх 

культурної самобутності. Інтеграція, асиміляція, акультурація утворюють загаль-

не смислове поле, яке охоплює широкий спектр різноманітних процедур, що ви-

никають при взаємодії як окремих індивідів, так і цілих груп з іншокультурним 

оточенням. Глобалізація, яка торкнулася сфери мас-медіа, чинить не завжди по-

зитивну дію на національні системи засобів масової інформації [15]. 

Багато сучасних дослідників усе частіше розвивають концепції діалогу куль-

тур. М.C. Каган [155] вважає, що людство потребує діалогу. Потрібне розши-

рення взаємодії, співпраці різних національних культур за допомогою діалогу в 

ЗМІ, який ведеться на основі визнання і поваги до їх самобутності. На думку І. 

Михальченка [45], після розпаду СРСР колишні союзні республіки зіткнулися з 

проблемами інформаційної роз'єднаності та навіть ізоляції певних етнічних груп. 

Актуальною стає політика мультикультуралізму, що  виникла в Канаді на по-

чатку 1960-х рр., в зв'язку з проблемою різноманіття населення країни: індіанців, 

французьких та англійських поселенців. Нині коли кордони країн перетинають, 

окрім фінансів, товарів, ще й потоки інформації та людей – представників різних 

культур, врахування цих потоків важливе для картографування. 

Цілком очевидно, що територіальна організація міжнародних зв’язків які є 

складовою територіальної організації суспільства (ТОС) – взаємозумовленим 

поєднанням та функціонуванням систем розселення, господарства та природо-

користування, систем інформації та життєзабезпечення, адміністративно-те-

риторіального устрою та управління, які склалися на певному етапі соціально-

економічного розвитку [324], і  вміщує також населення і галузі виробничої та 
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невиробничої сфери, природокористування, територіальний поділ праці, еконо-

мічне або національно-етнічне районування, територіально-політичну та адміні-

стративно-територіальну організацію держави. 

 ТОС реалізується через просторові відношення та просторові зв'язки (реалі-

зовані просторові відношення) у формі потоків людей, товарів, енергії, капіталу, 

інформації. Зв'язки ці виявляються в просторових процесах – змінах на земній 

поверхні, що характеризуються горизонтальним вектором розвитку. В просто-

рі ці процеси утворюють складний багатошаровий візерунок ареалів та мереж. 

Для кожної з ділянок території характерні різні типи, напрями та інтенсивність 

зв’язків на локальному, регіональному і глобальному рівнях. Слід зазначити, що 

всі види просторових зв’язків відзначаються ієрархічністю, яка випливає з ієрар-

хічності організації державного управління (рис. 1.1.2.2). На рисунку зображено: 

1 – країни (А, Б, В, Г, Д); 2 – прикордонні території; 3 – кордони країн; 4 – межі 

транснаціональних об’єднань; 5 – поселення, регіони, підприємства та їх філії. 

За цією ієрархією слід вирізняти зв’язки: 6 – між центром і периферією країн; 

7 – прикордонними регіонами різних країн; 8 – підприємствами, філіями ТНК, 

регіонами країн і містами, соціальними групами і громадянами; 9 – країнами; 10 

– наднаціональними об’єднаннями країн.  

Важливими агентами міжнародних зв'язків є фінансово-промислові групи 

[274], які об’єднують підприємства виробників та споживачів продукції поді-

бно до складним чином організованих мереж і здійснюють широкомасштабну 

Рисунок 1.1.2.2 Ієрархія системи просторових зв’язків [140].
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міжнародну взаємодію в межах вертикально інтегрованих ТНК. 

Концепція картографування міжнародних зв’язків формується на основі 

знань про світову систему господарювання і розселення які є науковою базою 

картографування.   

1.1.3 Класифікація міжнародних зв’язків для потреб картографування

Фактично суспільно-територіальна система (СТС) будь якого рівня формуєть-

ся завдяки наявності зв'язків: на рівні області – міжрайонні, на рівні країни – між-

регіональні, на міжнародному рівні – міжнародні. Саме завдяки системі зв'язків 

відбувається обмін речовиною, енергією та інформацією, і територіальний комп-

лекс або система набувають цілісності. Об’єктами картографування в процесі до-

слідження міжнародних зв’язків є як потоки речовини, енергії та інформації, так 

і агенти міжнародних зв’язків, територіально розміщені в різних країнах. 

Оскільки кожен об’єкт може розглядатися з багатьох сторін, з безліччю влас-

тивостей, а, отже, розмаїттям зв’язків з іншими, виникає необхідність їх класифі-

кації. Зв’язки розрізняються за специфікою механізму здійснення (механічні, фі-

зичні, хімічні, біологічні і суспільні) [197]; за формами буття (просторові та часо-

ві); за мірою складності (одиничні, часткові, загальні, універсальні). Виділяють 

також зв’язки внутрішні (між елементами системного утворення, сукупність яких 

утворює його структуру), зовнішні, які являють собою стосунки між цим яви-

щем і предметами, що оточують його, процесами. Зв’язки класифікують за фор-

мою детермінізму (однозначні, імовірнісні, кореляційні), міцністю (жорсткі та 

корпускулярні), характером результуючого впливу на об’єкти взаємодії (зв’язок 

породження, зв’язок перетворення), напрямом дії (прямі й зворотні), типом про-

цесів, що визначають зв’язок (зв’язок функціонування, зв’язок розвитку, зв’язок 

керування), за змістом, що є предметом зв’язку (зв’язок, що забезпечує потік ре-

човини, енергії або інформації). 

У суспільних науках під зв’язком розуміється сукупність суспільних відносин. 

Отже в нашому дослідженні на перший план виходять зв’язки суспільні [197]. 
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Глобальний рівень вивчення природних потоків речовини та енергії на планеті 

Земля залишається об’єктом вивчення загального землезнавства. При картогра-

фуванні основна увага приділяється географічним зв’язкам, які за визначенням 

Е.Б. Алаєва являють собою систему об’єктивних відношень між компонентами 

ландшафту і географічними об’єктами взагалі, які полягають у регулярному об-

міні речовиною енергією та інформацією [3, с. 82-83].  

Зв’язки між елементами систем, пов’язані обміном речовиною, енергією, ін-

формацією, називають прямими. На відміну від них опосередковані зв’язки, час-

то приховані від спостерігача. Вони вказують на те, що одне явище існує або роз-

вивається в певній залежності (підпорядкованості) від іншого, зв’язок зумовлює 

взаємні обмеження поведінки (функціонування) елементів [248, c. 46]. 

З позицій картографування слід виділити дві великі групи географічних 

зв’язків: ті, що не виражаються в масштабі (точкові) й такі, що виражаються в 

масштабі карти, або територіальні [3, с. 83]. Якщо друга група зв’язків характе-

ризується маршрутом, коридором, лінією руху, конфігурацією, зоною, ареалом, 

то простір першої найчастіше залишається прихованим і відбувається між компо-

нентами геосистеми, що територіально збігаються або знаходяться надто близько 

(замкнуті на собі). Е.Б. Алаєв серед географічних зв’язків виділяє суспільні, ви-

робничі, природні, що відбуваються в межах суспільства, виробництва та при-

роди, а також такі, що відбуваються між різними компонентами геосистеми (сус-

пільно-виробничі, суспільно-природні та виробничо-природні). 

Український географ О.І. Шаблій виділяє групи так званих формальних 

зв’язків [329]: а) внутрішні та зовнішні стосовно конкретного територіального 

комплексу, (останні поділяються на міжрегіональні, загальнодержавні, міжна-

родні); б) прямі та зворотні, зазвичай, між органами управління та керованими 

системами; в) вертикальні (між компонентами комплексу), горизонтальні – між 

територіальними одиницями, зазвичай просторово розірваними  (підприємства-

ми, закладами, поселеннями, вузлами, регіонами, країнами, блоками країн тощо); 

г) безпосередні та опосередковані різняться складністю виділення причинно-на-

слідкових відношень у процесі здійснення зв’язку. 
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Географічні зв’язки поділяються за тими функціями, що вони виконують у 

геосистемі. Ю.І. Пітюренком [253, с. 18-22.] в якості ключових в процесі форму-

вання систем розселення виділено виробничо-економічні (виробничо-техноло-

гічні та інфраструктурні) та невиробничі (зв’язки по соціальній інфраструктурі).

М.М. Паламарчук та О.М. Паламарчук [248] виділяють двадцять сім видів 

функціональних зв’язків у суспільно-територіальному комплексі між його скла-

довими компонентами: природною, виробничою, селітебною, природоохорнною 

та природокористування, обслуговування, управління, науки і освіти. 

Уточнює класифікацію виробничих зв’язків В.І. Захарченко [110], виділяючи: 

ресурсні (між джерелами ресурсів та виробництвом); виробничі (між виробни-

цтвами); маркетингові або збутові (між виробниками та споживачами продукції); 

виробничо-екологічні (між виробництвами і об’єктами, що утилізують відходи). 

Сутнісну класифікацію міжнародних зв’язків наводить О.І. Шаблій [329, 

с.  212]: торгівлю товарами та послугами, міграцію робочої сили, трансферт (ви-

везення і ввезення) капіталу, рух валюти між країнами, інновацій (ноу-хау) тощо.  

С.П. Кузик виділив окрему групу міжнародних зв’язків – «гуманітарні» [149]. 

Вживання цього терміну на наше переконання викликає певну плутанину, адже 

він має декілька значень: а) пов’язаний з науковими дисциплінами, що вивчають 

людину, людське суспільство, культуру; б) такий, що відноситься до людської 

особистості, пов’язаний з правами людини (гуманітарна катастрофа, гуманітарна 

допомога). Сутнісну типологію функціональних зв’язків міст для цілей картогра-

фування наводить Г.Л.  Нечипоренко [235]. 

Структурно-графічне моделювання дозволяє виділити основні групи міжна-

родних зв’язків, що є першим кроком у виявленні основних особливостей між-

народних зв’язків як об’єкта картографування (рис. 1.1.3.1). Для характеристики 

міжнародних зв’язків у сфері політики традиційно застосовувався термін «між-

народні відносини», які розглядалися як «сукупність економічних, політичних, 

ідеологічних, правових, дипломатичних та інших зв’язків і взаємин між держа-

вами і системами держав, між основними соціальними, економічними, політич-

ними силами, організаціями і громадськими рухами, які діють на світовій арені, 
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тобто між народами в найширшому значенні цього слова» [115, с.11]. 

Cеред головних видів зв’язків, до яких вступають учасники міжнародних від-

носин, називають: дипломатичні (здійснюються в рамках офіційних урядових 

структур); економічні (виступають матеріальною основою усієї системи між-

народних відносин); соціальні (формуються за рахунок міжнародних контактів 

неурядових структур – політичних партій, профспілкових, наукових, екологіч-

них та інших громадських організацій і рухів); військові, культурні та інші [325]. 

Зважаючи на широту змістового навантаження поняття міжнародних зв’язків 

та відносин, слід дотримуватися погляду відомого французького дослідника 

М. Мерля, який визначав специфіку міжнародних відносин у широкому сенсі як 

«сукупність угод або потоків, які перетинають межі, або ж мають тенденцію до 

перетину меж» [378].

Рисунок 1.1.3.1 Напрями класифікації міжнародних зв’язків.
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Cтруктурні зміни, які сталися за останні десятиліття в світовій політиці та 

стали головною причиною взаємозалежності народів і суспільств, викликали 

корінні трансформації в міжнародних відносинах. Їх головною дійовою особою 

стає вже не держава, а конкретні особи, що вступають у відносини один з од-

ним за мінімальним посередництвом держави або навіть всупереч її волі. Окрім 

держави як традиційного суб’єкта до активних учасників міжнародних відносин 

входять міжнародні організації. За учасниками слід виділити такі види міжнарод-

них зв’язків – міждержавні, міжпартійні, міжконфесійні, стосунки між різними 

міжнародними організаціями, ТНК тощо. На основі класифікації треба виділити 

такі групи міжнародних зв’язків: 1) залежно від рівня інтенсивності розвитку: 

низький, середній, високий; 2) на основі критерію масштабу: глобальні, загаль-

нопланетарні, регіональні, субрегіональні; 3) з точки зору їх стану: стабільнос-

ті або нестабільності, довіри чи ворожнечі, взаємопорозуміння або конфлікту, 

миру чи війни; 4) за обсягами потоків речовини, енергії та інформації і розмірами 

пунктів їх переробки. 

В ієрархічній моделі СТС виділено типи міжнародних зв’язків за сферами вза-

ємодії: політичні, соціальні, економічні. Ці зв’язки розділяються на горизонталь-

ні – координації або взаємодії між системами та їх елементами на одному рівні; і 

вертикальні – субординації (підпорядкування) між системами вищого і нижчого 

рівнів ієрархії. На найнижчому рівні ієрархії розміщено підсистему «Природа», 

яка є субстратом міжнародних зв’язків, територією і середовищем з різноманіт-

ними природними умовами та ресурсами. 

На ієрархічному рівні «Господарство» відбуваються економічні зв’язки (тор-

гівля ресурсами та результатами їх переробки), зумовлена обмеженістю певних 

ресурсів на одних територіях, низьким рівнем їх використання тощо. Відбувається 

також переміщення фінансових капіталів, яке обумовлює розміщення виробни-

чих потужностей за кордоном з метою вивезення готової продукції або її реаліза-

ції на внутрішньому ринку цих країн. 

У межах підсистеми «Населення» відбуваються міграції людей до країн з 

кращою якістю життя (умовами праці, вищим рівнем її оплати, забезпеченістю 
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громадських прав і свобод). Інша причина міграцій: військові дії, природні ка-

тастрофи, голод, епідемії, деградація земель тощо. Такі вимушені переміщення 

іноді називають «екологічними міграціями», проте цей термін сприймають не 

всі [389].

Підсистема «Управління» характеризується міжнародними політичними від-

носинами і зв’язками, які стосуються сфери влади і права й характеризуються 

широким спектром ознак – від взаємовигідної співпраці до конкуренції та кон-

фліктів. Міжнародні зв’язки на цьому рівні реалізуються у формі угод, договорів, 

союзів, блоків, інших інструментів міжнародної політики.

Суспільно-територіальний комплекс складається з різноякісних елементів. 

Крім великих блоків компонент «природа», «населення», «господарство», окремі 

автори виділяють вісім блоків компонент [248, с. 43]. Для визначення функціо-

нальних типів міжнародних зв’язків розглянемо шість компонент СТК: 1) управ-

ління і політика; 2) населення; 3) виробництво; 4) інфраструктура; 5) культура, 

наука, освіта; 6) природні об’єкти. На глобальному рівні окремі елементи СТК 

об’єднуються в систему на основі зв’язків між ними (рис. 1.1.3.2).  

Розширивши  існуючі погляди на види функціональних географічних зв’язків, 

запропоновані М.М. Паламарчуком та О.М. Паламарчуком [248, с. 46], виділимо 

з усієї їх сукупності ті, що відбуваються на міжнародному рівні та повинні врахо-

вуватися в ході картографічного дослідження. За носіями (потоками), що форму-

ють міжнародні зв’язки та їх функціями, слід розрізняти (додаток А.1): 

1) потоки людей (соціально-виробничі; міграційні; соціально-медичні; соці-

ально-культурні; соціально-природні; соціально-політичні; соціальні неврегу-

льовані та протиправні; 

2) потоки речовини і енергії (природно-господарські; господарські; соціаль-

ні речовинні та енергетичні; соціально-природні та господарсько-природні; вій-

ськово-політичні; гуманітарні; економічні неврегульова ні та протиправні;

3) потоки інформації (інформаційні виробничі;  інформаційні соціальні; ін-

формаційні міжкультурні;   інформаційні природні моніторингові, інформаційні 

політичні, інформаційні, неврегульовані, протиправні; 
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4) потоки фінансів (фінансові господарські; фінансові соціальні; фінансові 

гуманітарні; фінансові неврегульовані та протиправні. 

Поділ міжнародних зв’язків за цільовими функціями та потоками людей, ре-

човини, енергії фінансів та інформації засвідчує, що в радянський період роз-

витку вітчизняної суспільної географії політичним, військовим, гуманітарним, 

культурним, інформаційним зв’язкам не приділялася достатня увага.  

Таким чином, за головними суспільними функціями, виділені чотири групи 

міжнародних зв’язків: політичні, міграційні, економічні, культурні.  Існує вза-

ємозалежність зв'язків різних видів. Багато з них здійснюються синхронно, деякі 

види відбуваються з певним запізненням.  

Однією з найважливіших сфер міжнародних зв’язків є зовнішня політика кож-

ної держави – загальний курс держави в міжнародних справах. Зовнішня політи-

ка суверенних держав є головним засобом запобігання війнам, агресії та різного 

роду конфліктам між державами. Вона покликана регулювати відносини окремої 

держави (як суб’єкта міжнародної політичної діяльності) з іншими державами і 

Рисунок 1.1.3.2 Міжнародні зв’язки між компонентами суспільно-територі-
альних комплексів двох країн.
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народами на основі відповідних принципів, методів і механізмів, які базуються 

на військовій силі, фінансових ресурсах та інформації [316]. 

Серед завдань наукового обґрунтування карт міжнародних політичних зв’язків 

України слід назвати такі: 1) інформування громадян про стан зовнішньополітич-

ної діяльності та сприяння зростанню авторитету влади; 2) сприяння модернізації 

інституційного забезпечення зовнішньої політики, її економізації; 3) зміцнення 

міжнародних гарантій безпеки України; 4) посилення захисту прав українських 

громадян за кордоном, 5) забезпечення ефективності політичних дій на головних 

зовнішніх напрямах. Дослідження міжнародних політичних зв’язків звичайно 

здійснюються в межах політології, політичної історії, правознавства, політичної 

культурології, політичної географії та інших наукових дисциплін. Політологія як 

наука про політичну систему суспільства та її різноманітні підсистеми складає теоре-

тичну базу картографування міжнародних політичних відносин та зв’язків [334, 

с. 9]. В результаті картографування політичної сфери ми наближаємося до піз-

нання головних просторових характеристик об’єкту політичної географії, який 

визначається як «територіально-політичні системи (ТПС), що взаємодіють між 

собою і з геопростором» [341, с. 8]. 

Якщо спробувати проаналізувати місце політичних зв’язків у загальній су-

купності міжнародних взаємин, вони займають найвищий рівень в ієрархічній 

моделі, оскільки стосуються питань влади. ТПС різних країн не є ізольованими, 

а постійно взаємодіють між собою на багатьох рівнях: офіційному, бізнесовому, 

приватному. Різноманітність цих зв’язків пов’язана з тим, що політична геогра-

фія досліджує взаємодію політичної сфери діяльності людей з інтегральним гео-

простором [130]. Політична картографія спирається на концепції, що викладені 

в працях Ф. Ратцеля, Р. Челлена, Х. Маккіндера, Р. Хартшорна, С. Джонса, Ж. 

Готтмана та інших. Ці ідеї розвиваються в ряді робіт, присвячених проблемам 

міжнародної безпеки [353], та в спеціальних атласах і серіях карт [481, 485].

Учасниками міжнародних політичних зв’язків є державні органи влади, органи 

місцевого самоврядування, соціальні групи (нації, етноси) та інші суб’єкти полі-

тичної діяльності [341]. Окремі міжнародні зв’язки часто відносять і до предмету 
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геополітики. Відомий французький географ Ж. Готтман центральним поняттям 

геополітики вважав поняття циркуляції: шляхів комунікації, людей, товарів, капі-

талів, ідей тощо [353, с.172]. Важливу роль у геополітичних дослідженнях віді-

грають просторові стосунки між державами, їх критерієм виступають державні 

кордони і політичні межі. Питанням географічної лімології (науки про кордони) 

значну увагу приділив російський географ В.О. Колосов [132]. Зрозуміло, що по-

ложення регіону в державі відносно її кордонів відіграє провідне значення в інте-

грованості цього регіону до системи міжнародних зв’язків [39]. 

Міжнародні політичні зв’язки стосуються сфери управління і влади і є най-

головнішими за своєю роллю у міжнародній взаємодії. Міжнародні політичні 

зв’язки можна поділити за функціями політичної взаємодії: дипломатичні, вій-

ськово-політичні, економіко-політичні, соціально-політичні та ідеологічні. 

Дипломатичні зв’язки виявляються в оприлюдненні документів, які регла-

ментують визнання державами суверенітету інших держав, міждержавними до-

говорами, угодами. Функції організації цього виду зв’язків покладено на дипло-

матичні представництва України за кордоном, які здійснюють правову підтрим-

ку громадян України під час їх перебування за межами державної території, у 

тому числі туристів, офіційних осіб. До міждержавних (міжурядових) зв’язків 

слід віднести також участь України в угодах, союзах, організаціях (ООН,  ВТО). 

Військово-політичні міжнародні зв’язки здійснюються військовими відом-

ствами різних держав або недержавними збройними формуваннями. До таких 

відносин слід віднести військову агресію, військову присутність у вигляді вій-

ськових баз однієї країни на території іншої, військові навчання, участь країн у 

військово-політичних блоках та підписання угод у військово-політичній сфері, 

експорт та імпорт зброї тощо. Економіко-політичні міжнародні зв’язки стосу-

ються насамперед міждержавних угод у економічній галузі, ембарго, тарифних 

та нетарифних обмежень торгівлі.  

До соціально-політичних міжнародних зв’язків віднесемо міграційне за-

конодавство, візовий режим, міждержавні угоди щодо екстрадиції злочинців та 

інші домовленості, що стосуються можливостей приїзду іноземців на територію 
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держави та стан громадян держави за кордоном. До соціально політичних зв’язків 

слід віднести різні ґатунки неофіційних мереж, які з’являються в суспільстві в 

середовищі етнічних меншин та емігрантів, релігійних громад та наукової спіль-

ноти і є носіями інформації і влади.  

Ідеологічні міжнародні зв’язки стосуються можливостей впливів на насе-

лення різних країн, що пов’язані з релігією, культурою, традиціями, ідеологією. 

Цей вид зв’язків має суттєвий вплив на інші види стосунків, адже відомо, що 

тривалий час відносини між соціалістичними і капіталістичними країнами об-

межувалися ідеологічними відмінностями. Міжнародні політичні зв’язки можна 

розділити за суб’єктами політики – індивідами й соціальними спільнотами, які 

самостійно виробляють і реалізують програми дії, спрямовані на досягнення пев-

ної політичної мети. До суб’єктів міжнародних політичних зв’язків відносять: на-

ціональні держави; організації регіонального, міжрегіонального, міждержавного 

характеру (ЄС); міжнародні урядові організації та їх органи (ООН, Європейський 

парламент); недержавні суспільно-політичні, громадські організації (НУО); орга-

ни державної влади, політичні партії, релігійні організації, ЗМІ, групи громадян.

Міжнародні соціальні зв’язки за їх носієм можна умовно поділити на дві вели-

кі групи: міграційні та культурні. В першому випадку здійснюється переміщен-

ня людей, в іншому – трансляція елементів культури: артефактів, соціофактів та 

ментифактів (матеріальних пам’яток культури, наукових знань, ідей, технологій, 

традицій, вірувань, світогляду тощо). 

У разі міграцій змінюється етнічна та релігійна структура країн прибуття. 

Найчастіше мігранти частково зберігають свою ідентичність (національну куль-

туру, віросповідання, традиції, моделі поведінки, професійні навички). У випадку 

трансляції елементів культури здійснюється інформаційний обмін на основі ви-

користання численних засобів комунікації (особисте спілкування, навчання, мис-

тецтво, література, ЗМІ, Інтернет, телефон, телебачення, радіомовлення тощо). 

Міжнародні міграційні зв’язки. Нині міграції активно вивчаються на між-

народному рівні. Департамент економічних та соціальних відносин ООН щоріч-

но публікує доповіді про міжнародні міграції, до вивчення цих процесів також 
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долучаються Фонд народонаселення ООН (United Nations Population Fund), 

провідні фахівці Міжнародної організації з міграцій (United Organization For 

Migration), наукових установ та університетів. У більшості країн існують закони, 

що регулюють натуралізацію – в результаті якої іммігранти стають громадянами 

країни.  

Міжнародні міграційні зв’язки в радянській суспільній географії Е.Б. Алаєвим 

поділялися на такі, що: 1) пов’язані з родинними обставинами (соціальні мігра-

ції); 2) викликані просторовим роз’єднанням місць проживання і місць прикла-

дання праці чи місць задоволення культурно-побутових потреб (соціально-ви-

робничі міграції); 3) зумовлені просторовим роз’єднанням місць проживання 

і місць відпочинку, оздоровлення та отримання туристичних послуг (соціаль-

но-природні міграції). Міграційні зв’язки позділяються за видом переміщення 

(прибуття і вибуття), тривалістю перебування (човникові, на постійне місце про-

живання), метою переїзду (родинні стосунки, працевлаштування, паломництво, 

відпочинок, лікування, оздоровлення тощо). Мігранти з окремих країн створю-

ють у країнах-реципієнтах міграцій специфічні соціальні середовища – діаспори. 

Міжнародні культурні зв’язки. В сучасному світі відбувається постійне зрос-

тання концентрації населення, ускладнення технологій, зростання інтенсивності 

різноманітних зв’язків між країнами та регіонами. Фіксуються випадки викорис-

тання політичної та економічної сили для поширення культурних цінностей од-

нієї держави на території інших. Взаємодія між різними країнами або цивілізаці-

ями порівняно з минулими століттями тепер здійснюється вже не за допомогою 

територіальних завоювань, а шляхом культурної експансії. Разом з активізацією 

економічних зв’язків, розширюється мережа глобальних комунікацій і ЗМІ, ве-

личезного масштабу досягає міжнародний обмін культурними цінностями. Не 

цьому тлі фіксується зростаюча активізація національних рухів. Поява в Україні 

носіїв інших культурних ідентичностей створює ризики прояву міжетнічних та 

міжкультурних конфліктів (расизму, ксенофобії). Вищезгадані тенденції зумов-

люють актуальність вивчення міжнародних культурних зв’язків, зокрема шляхом 

їх картографічного моделювання. Міжнародні культурні зв’язки складаються з 
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численних інформаційних транскордонних потоків, які супроводжували розви-

ток сучасної цивілізації: поширення мов і релігій; поширення літератури і му-

зики; театральні гастролі; кінематограф; обмін в галузі  освіти, культури вироб-

ництва і управління; обмін артефактами (музейна справа), виставкова діяльність 

тощо. 

Культурні зв’язки впливають на розвиток економічних. На провідні ролі в су-

часному маркетингу товарів і послуг виходять Інтернет, мас-медіа, бренди, які 

утворюють так звану «галактику Мак-Люена4». Відбувається інтеграція ЗМІ та 

електронних засобів комунікації. Західні фахівці ведуть мову про виникнення 

економіки реклами, коли першочергове значення приділяється не виробництву 

товарів, а виробництву брендів [120]. Важлива тема картографування – крос-

культурні відносини – соціологічний концепт, який розкриває змістовний аспект 

взаємодії працівників різної етнічної приналежності, що ґрунтується на взаємоз-

багаченні культурних традицій і цінностей на основі етнічних, релігійних та ін-

ших ідентичностей [41]. Дослідження ідентичності громадян виражають куль-

турні зв’язки певних етнічних, релігійних груп населення [116], що мешкають 

нині в Україні, з населенням країн їхнього походження. Поширення світових ре-

лігій сприяло зв’язкам релігійних громад по всьому світу з історичними центра-

ми релігій (мусульман – з Меккою, католиків – з Ватиканом). 

Поняття «міжнародні економічні зв’язки» охоплює низку матеріальних, фі-

нансових та інформаційних потоків, що забезпечують функціонування світового 

господарства. До цього виду зв’язків слід віднести товарну торгівлю; інвестиції; 

міграцію робочої сили; науково-технічне співробітництво; міжнародний туризм 

та інші подібні види діяльності. Міжнародні економічні зв’язки тісно пов’язані з 

такими економічними категоріями як «багатство» і «бідність» окремих країн та 

їх громадян, так і з такими поняттями як «добробут», «міжнародні грошові пере-

кази», «іноземні інвестиції» «міжнародні міграції». За даними аналітиків останні 

докризові роки частка України в обороті світової торгівлі зростала. 

4 Мак-Люен (McLuhan) Маршалл (1911-1980), канадський соціолог, що дослі-
джував вплив засобів комунікайцї на суспільство.  
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Міжнародні економічні зв’язки є базисом світогосподарської системи. Саме 

потоки фінансових, енергетичних, матеріальних ресурсів та інформації станов-

лять собою своєрідну систему кровообігу, яка живить та підтримує сучасну ци-

вілізацію. Міжнародні економічні зв’язки передбачають господарську взаємодію 

держав, корпорацій, підприємств, в основі якої лежить міжнародний поділ праці. 

П. Кругман виділяє дві великі групи міжнародних зв’язків: міжнародну торгівлю 

та міжнародне переміщення ресурсів (факторів) виробництва [148]. За структур-

ною ознакою у зовнішньоекономічних зв’язках виділяють зовнішньоторговельні, 

фінансові, виробничі, інвестиційні. 

Зовнішньоторговельна діяльність є підприємницькою діяльністю в царині 

міжнародного обміну товарами, роботами, послугами, інформацією, результата-

ми інтелектуальної діяльності, у тому числі винятковими правами на них (ін-

телектуальна власність). При цьому під товаром розуміється будь-яке рухоме 

майно (включаючи усі види енергії) і віднесені до нерухомого майна повітряні, 

морські судна, судна внутрішнього плавання і космічні об’єкти, що є предметом 

зовнішньоторговельної діяльності. Міжнародна торгівля поділяється на торгівлю 

товарами, торгівлю послугами та економічні відносини в галузі інтелектуальної 

власності. Торгівля оцінюється за величиною експорту й імпорту. Одним з най-

важливіших видів міжнародних послуг є туристична діяльність. До групи пере-

міщення факторів виробництва відносять: міжнародні запозичення капіталу, ді-

яльність ТНК, переміщення робочої сили [148, с. 144]. 

Міжнародні фінансово-кредитні зв’язки – це відносини, які виникають між 

суб’єктами світового господарства з приводу міжнародного переміщення капі-

талів з метою отримання їхніми власниками підприємницьких прибутків і по-

зичкових відсотків. Насамперед це відносини суб’єктів світового господарства в 

банківській сфері (міжнародні кредити, депозити, міжнародний борг, його обслу-

говування та повязані з цими операціями страхові послуги). Міжнародні запози-

чення передбачають передачу фінансових ресурсів за кордон у вигляді кредитів 

(фінансових, товарних і кредитів під цінні папери). Ці кредити дозволяють краї-

нам отримати гроші в борг за ті товари і послуги, які ще не вироблені. До цього 
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виду міжнародних зв’язків відносять: міжнародну діяльність банків та спеціалі-

зованих фінансово-кредитних установ, фондових бірж (кредитно-фінансові опе-

рації та операції з цінними паперами: операції на валютних аукціонах, валютних 

біржах і на МБР; кредитні та розрахункові операції) [230].

Міжнародні інвестиційні зв’язки передбачають довгострокове вкладен-

ня капіталу (майнових  та  інтелектуальних цінностей) в економіку та її галузі, 

в  підприємства і підприємницькі проекти, соціально-економічні програми або 

інноваційні проекти з метою отримання прибутків або досягнення соціального 

ефекту [104]. Міжнародні інвестиції здійснюються іншими державами, інозем-

ними банками, компаніями, підприємцями. 

За видами вкладень розрізняють реальні та фінансові інвестиції. Під пер-

шими розуміють вкладення коштів у реальні матеріальні та нематеріальні акти-

ви (інноваційні інвестиції). Фінансові інвестиції – вкладення коштів у фінансо-

ві активи, насамперед у цінні папери. Виділяють також нефінансові інвестиції, 

пов’язані з вкладенням у інвестиційний проект прав, ліцензій, ноу-хау, машин, 

устаткування, земельних ділянок, та інтелектуальні інвестиції, пов’язані з на-

вчанням фахівців, проведенням курсів тощо. 

За характером участі в інвестуванні існують інвестиції прямі (безпосереднє 

вкладення коштів інвестором у об’єкти інвестування) та непрямі (інвестування, 

опосередковане інвестиційними або фінансовими посередниками). За періодом 

інвестування розрізняють короткострокові (вкладення капіталу на період не біль-

ше одного року)та довгострокові (на період більше одного року) інвестиції. 

За формами власності інвесторів розрізняють інвестиції приватні (акціонер-

ні), державні, іноземні та спільні. За регіональною ознакою виділяють внутріш-

ньодержавні та закордонні інвестиції, поміж яких нас цікавлять насамперед іно-

земні – вкладення коштів в об’єкти інвестування, розміщені за межами даної кра-

їни. За країною походження суб’єкта інвестицій виділяють інвесторів з розвине-

них країн; країн, що розвиваються; країн з перехідною економікою; офшорних 

центрів; міжнародних інститутів. 

Міжнародні переміщення робочої сили. Новітній міжнародний поділ праці 
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характеризується інтернаціоналізацією трудових ресурсів, більшою рухливістю 

людей у зв’язку із працевлаштуванням у інших країнах. За межами країни на по-

чаток 2009 року працювало 4,93 млн українських громадян, які за 2008 рік заро-

били близько 35 млрд дол. Важливою особливістю картографічного дослідження 

міжнародних зв’язків є вивчення нового виду зайнятості – дистанційної роботи. 

Група виробничих міжнародних зв’язків вміщує технологічні зв’язки – викорис-

тання палива, енергії, сировини, комплектуючих деталей і напівфабрикатів. Нині 

велика частка цих зв’язків здійснюється не між різними юридичними особами а 

між окремими підрозділами в межах ТНК. 

Міжнародний лізинг5 – договір між орендарем і орендодавцем, що знаходить-

ся в різних країнах. Цей вид лізингу включає також угоди, що укладаються між 

лізингодавцем і лізингоодержувачем однієї країни, якщо хоча б одна із сторін є 

спільним підприємством. Розрізняють: а) експортний лізинг, коли виробник май-

на або посередницька фірма продає його лізинговій компанії, а та, в свою чергу, 

укладає угоду з лізигоодержувачем, який знаходиться за кордоном; б) імпортний 

лізинг – це угоди, в яких лізингодавець купує об’єкт лізингу в іноземної фірми, 

а потім надає його вітчизняному лізингоодержувачеві; в) транзитний лізинг, при 

якому майно продається лізинговій компанії з іншої країни, а вона, в свою чергу,  

укладає угоду з орендарем, що знаходиться в третій країні. Відомо, що фран-

чайзинг6 – це форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторо-

нами, в рамках якої одна сторона (франчайзер), яка володіє успішним бізнесом, 

відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями, репутацією та 

іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні (франчайзі) користу-

ватися цією системою на певних умовах. Іншим видом міжнародних виробничих 

зв’язків є виробнича кооперація, яка передбачає співпрацю між іноземними 

партнерами в різних, конструктивно пов’язаних між собою процесах технологіч-

ного поділу праці, що передбачає розподіл його учасників у ланцюзі створення 

та реалізації продукції за основними фазами: від вивчення потреб на внутрішніх і 

зовнішніх ринках до доведення її до кінцевих споживачів. Виробнича кооперація 
5 Лізинг (від англ. «lease» – брати і здавати майно в тимчасове користування). 
6 Франчайзинг (від фр. franchissage) – пільга, привілей.  
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характерна для однорідних сфер виробництва: науково-технічної, інвестиційної 

та сервісної областей (наприклад, для обробної промисловості). При цьому влас-

ність кооперантів не відокремлюється, а співпраця забезпечується на оплатній 

основі і будується за принципом прямих зв’язків між виробниками однорідної 

продукції.

Спільні підприємства (СП) - одна з форм організації міжнародного кооперу-

вання виробництва. Вони являють собою інтегроване кооперування, коли єдина 

організаційна форма об’єднує капітали різної національної приналежності для 

досягнення спільно узгодженої мети. 

Таким чином, вимальовується єдина класифікація міжнародних зв’язків 

України для завдань геоінформаційного картографування. Ця класифікація є пер-

шим кроком до систематизації відомостей про економічні, соціальні та інші гру-

пи міжнародних зв’язків та є підґрунтям для наукового розроблення змісту сис-

теми карт міжнародних зв’язків. 

1.2. Аналіз стану картографування міжнародних зв’язків

У цьому розділі нами проаналізовано карти міжнародних зв’язків, а також 
покладені в основу їх створення науково-методичні принципи. Про планетарний 
масштаб господарських відносин та їх важливість для побудови методології гео-
графії писав ще у 1926 р. О.А. Константінов. Фундатор теорії територіального 
комплексоутворення М. Колосовський відзначав, що економіко-географічне до-
слідження територіальних комплексів - це вивчення їхньої структури та зв’язків. 

Картографування міжнародних зв'язків базується на знаннях із суспільної ге-

ографії та країнознавства, з економічних та політико-географічних теорій і кон-

цепцій щодо міжнародних взаємин, накопичених науковцями на різних етапах 

розвитку науки. Велику роль у картографуванні міжнародних зв'язків відіграють 

країнознавчі дослідження. С.Б. Лавров і Г.В. Сдасюк зазначали, що «без широких 

країнознавчих досліджень важко конструювати географію світового господар-

ства», а головне завдання країнознавства вони вбачали в «пізнанні специфічних 

закономірностей взаємодії природи і суспільства в різних країнах»  [158]. 
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Тематичне картографування міжнародних зв'язків має коротку історію роз-

витку. Більшість картографічних творів створено в другій половині ХХ ст. 

Пожвавлення уваги до відображення міжнародних зв’язків пов’язане з усвідом-

ленням актуальності глобальних проблем людства7. Існує ряд зарубіжних робіт 

з історії картографії, які висвітлюють еволюцію відображення взаємин між дер-

жавами [390, 342]. Заслуговують на увагу роботи з вивчення досвіду картографу-

вання міжнародних зв’язків при створенні атласів [233]. Роботи з аналізу атла-

сів пожвавилися в зв’язку зі створенням національних атласів України, Росії та 

Білорусі [298]. Проте, тематика та зміст карт міжнародних зв’язків, обумовлених 

глобалізацією світового господарства, потребують уточнення. 

1.2.1. Картографування міжнародних зв’язків за кордоном 

Специфічні характеристики міжнародних зв’язків почали з’являтися на кар-

тах не відразу, першими  з них слід вважати політичні кордони та театри воєнних 

дій. Протягом XIX ст. тематика карт міжнародних зв’язків збагатилася найважли-

вішими на той час об’єктами і подіями суспільно-політичного життя: на картах 

стали відображати межі колоніальних володінь, напрямки міграційних потоків. 

В XIX ст., із утвердженням націоналізму в Європі та розвитком загальної 

освіти, географічна освіта стає одним з найважливіших компонентів формування 

національної свідомості. Зростає значення шкільних географічних карт із зобра-

женням Батьківщини, її території та колоніальних володінь [231]. Заслуговує на 

увагу видана у Великобританії у 1850-х роках карта «Британська імперія в світі, 

загальний вигляд». На ній кольором показані колоніальні володіння Британської 

імперії, карта доповнена ілюстраціями, на яких зображені дружні зустрічі англій-

ських колоністів з корінними жителями різних континентів.

Активізація міжнародних міграційних переміщень у ХІХ ст. зумовила появу 

спеціальних карт: у 1853 р. Г. Ціммерманном було створено «Емігрантську карту 

і путівник маршрутами Північної Америки» [495]. На ній відображено морські 

7 Знищення тропічних лісів стало можливим завдяки розвитку 
трансконтинентального транспорту.
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судноплавні шляхи з Європи до США, маршрути переміщення мігрантів углиб 

країни та місця компактного поселення іммігрантів.  

Французький картограф Ш.Дж. Мінард (1781–1870) розробив понад 50 карт, 

які відображають маршрути перевезення вантажів і людей. На картах показано 

вплив американської Громадянської війни (1861-1865) на європейський ринок 

торгівлі бавовною (рис. 1.2.1.1). 

Атласне картографування міжнародних зв’язків також має тривалу історію. 

Ще наприкінці XIX – на початку ХХ ст. в атласах вміщувалися історичні карти, 

дані про міжнародну міграцію  (наприклад «Міграції та завоювання германських 

племен» [474]) та міжнародну торгівлю. Поступово в атласах з’являються сю-

жети, присвячені культурним та економічним міжнародним зв’язкам. Відомий 

французький географ П. Відаль де ла Блаж у «Генеральному атласі з історії та ге-

ографії», що витримав ряд видань, зокрема у 1897 та 1913, відобразив історію по-

ширення християнства [473]. Типовим за змістом карт можна назвати «Атлас на-

родів», виданий Лондонським географічним інститутом. На карті «Еміграція» ві-

дображені головні напрямки міграційних переміщень населення [491]. Діаграмні 

фігури, розміщені на полях карти, дають уявлення про головні країни виходу мі-

грантів та їх прибуття. Стрілками показані основні напрями міграцій. На карті 

Рисунок 1.2.1.1  Громадянська війна в США (1861-1865) і 

торгівля бавовною [472].
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«Світові джерела постачання пшениці» знаками руху показана світова торгівля 

зерном [492]. Розподіл мов, якими користуються на різних територіях в процесі 

проведенення торговельних операцій відображає карта «Мови комерції» [472]. 

Вона відображає сфери впливу колоніальних держав на початку ХХ ст. Карта сві-

тових подорожей [495] позначає час, необхідний для поїздки до різних населених 

пунктів світу з Лондона. Способом ізоліній з пошаровим зафарбуванням карта 

позначає час у дорозі, необхідний для подорожі з Лондона. Підписи римськими 

цифрами вздовж рамки карти відображають різницю поясного часу з Гринвічем.

Відображення міжнародних зв’язків у картографічних творах, виданих остан-

нім часом за кордоном, має такі специфічні риси: існує залежність розвитку кар-

тографування від діяльності наукових шкіл з дослідження світогосподарської 

системи та системи міжнародних відносин. Прикладом можуть бути французькі 

географи, які розвивають потужну наукову школу політичної географії. У Франції 

протягом останніх років видано цілий ряд політико-географічних та геополітич-

них атласів «Геополітика нового балансу сил у світі» [471], «Геополітичний ат-

лас» (2006) І. Лакоста [476]. Зміст цих атласів – основні світові полюси сили, 

найважливіші торговельні та комунікаційні шляхи, геополітичні групи країн. 

Французький часопис «Ле Монд Діпломатік» опублікував ряд атласів, зокрема 

видання російською мовою [398]. Ряд оригінальних за змістом карт відобража-

ють концепції та погляди авторів журналу Хартленд (Heartland), який заснований 

у 2000 р. у Італії та позиціонує себе як євразійський геополітичний оглядач. 

Картографування міжнародних міграцій є важливим традиційним картогра-

фічним сюжетом у комплексних та тематичних атласах [470, 475, 488].  Традиційно 

карти міжнародних зв’язків вміщуються в національних атласах. Характерним 

прикладом є кілька випусків Національного атласу Канади, де розміщено ряд 

карт розселення етнічних українців [464, 465]. У Атласу перепису США [470] 

вміщено карту «Українці за походженням». Заслуговує на увагу зміст атласів, 

виданих у спеціалізованих видавництвах, зокрема «Myriad Editions» (Брайтон, 

Великобританія), «Earthscan Publications» (Лондон), що спеціалізується на видан-

ні таких творів. Серед подібних видань слід назвати ряд атласів, що відображають 
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різні види міжнародних зв’язків: «Атлас Тютюну» [490] створений під егідою 

ВООЗ, Атлас міграцій [487] тощо. Навчальні атласи зарубіжних країн містять 

докладну інформацію про стан міжнародних зв’язків. Зокрема, в атласах, вида-

них у республіці Молдова, вміщені оригінальні для навчальних картографічних 

видань карти «Геополітичне положення республіки Молдова» [419, 423]. Атлас 

«Географія країн СНД та Балтії» містить текст і ряд карт, присвячених міждер-

жавному співробітництву, інтегруючим елементам транспортної інфраструктури 

країн, товарообігу та міграцій між країнами [424].  

 Витоки географічного вивчення міжнародних зв’язків у Російській імперії 

пов’язані з іменами багатьох російських географів. Слід відзначити Д.М. Анучіна 

(1843-1923), який багато уваги приділив антропогеографічним дослідженням. 

Зокрема, він картографував географічний розподіл середнього зросту новобран-

ців у Російській імперії і пояснював його сукупністю відомостей з історичної 

етнографії. Антропометричні відмінності населення окремих районів пояснено 

розселенням на території Східної Європи фінів і слов’ян у різні епохи, маршру-

тами переселення слов’ян та шляхами експансії на цю територію інших народів. 

На початку 1890-х років у Росії почався економічний підйом і вона впевнено 

завойовувала позиції на ринках Далекого і Середнього Сходу. Вирішити пробле-

ми розселення на території Росії була покликана аграрна реформа, яка робила 

акцент, зокрема, на переселенні сільських жителів на околиці імперії. У зв’язку 

з переселенськими заходами в Азійській Росії з 1894 р. проводили кадастрові 

роботи, і вся необхідна інформація детально відображена на відповідних картах, 

розміщених у фундаментальному «Атласі азійської Росії», виданого картогра-

фічним видавництвом А.Ф. Маркса 1914 р [413]. З картографічних творів при-

кладного спрямування слід відзначити «Карту заготівлі земель для переселенців 

у азійській Росії» масштабу 1:32 340 000, присвячену плануванню переселен-

ня «сільських обивателів» та «міщан-землевласників» до азійської Росії [157]. 

На цій карті відображено основні регіони переселення населення, зокрема і з 

України, які були однією з хвиль формування осередків розселення українців у 

Сибіру та на Далекому Сході. 
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Теоретичні основи досліджень міжнародних зв'язків були продовжені в СРСР 

натомість з позицій провідного значення «продуктивних сил і виробничих відно-

син» М.М. Баранським, І.О. Вітвером, В.В. Вольським та іншими дослідниками. 

Різкій критиці підлягали в цей час антропогеографічні та геополітичні досліджен-

ня. В радянський період розвитку географічних досліджень міжнародних зв'язків 

можна виділити два основні періоди. На першому етапі (1930-1950-і рр. ХХ ст.) 

відбувалося становлення комплексного соціально-економічного країнознавства 

та дослідження міжнародних зв'язків у руслі районної школи М.М. Баранського.  

Другий етап (1960-1980-і рр.) характеризується інтенсивним розвитком еконо-

мічної географії капіталістичних і соціалістичних країн на основі формаційної 

парадигми [150]. Не зважаючи на доволі тісні відносини СРСР із закордоном, 

особливо з країнами соціалістичного табору, дослідження міжнародних зв'язків 

перебувало під впливом пануючої ідеології марксизму. Великої шкоди економі-

ко-географічній науці завдавав вплив політики СРСР на відображення соціаль-

но-економічних закономірностей: «боротьба проти аполітичності» підручників з 

географії у 1930-ті роки, «полювання на відьом» та «низькопоклонництво перед 

іноземщиною» у 1948 тощо [49, С. 27-33]. 

У 30-ті роки в СРСР велика увага приділялася картографуванню міжнарод-

них зв'язків, що проявилося в створенні у1937р. «Большого советского атласа 

мира» (БСАМ) (міграційні потоки та міжнародні економічні зв'язки). Слід заува-

жити практично повну відсутність у СРСР економіко-географічних робіт з зо-

внішньоторговельних та зовнішньоекономічних зв’язків, про що писав у 1974 р. 

І.М. Маєргойз. При цьому питання картографування зовнішньої торгівлі в тео-

ретико-методичному плані, по суті, зовсім не розглядалося [215, С. 158]. Можна 

назвати окремі публікації з дослідження стану та методичних особливостей кар-

тографування соціальних та економічних зв’язків СРСР О.Є. Маркової [199], 

І.В. Нікольського, З.В. Самойленко [237, 238]. Картографуванню економічних 

зв’язків і транспорту присвячено ряд публікацій [239], але про карти міжнарод-

них зв’язків практично не згадується.  

Слід погодитися з І.М. Маєргойзом, що більшість опублікованих у післявоєнний 
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період атласів світової торгівлі є альбомами слабко пов’язаних між собою карт, 

складених без спільної ідеї. Автор справедливо зазначає, що важко навести при-

клади комплексних і синтетичних карт зовнішньоторговельних та зовнішньоеко-

номічних зв’язків СРСР [215, С. 158-159]. Ідеї, висловлені І.М. Маєргойзом, зна-

йшли своє втілення в атласах, виданих у СРСР пізніше. Серед небагатьох атласів, 

які відобразили стан міжнародних зв’язків СРСР, відзначимо Атлас Латинської 

Америки [405], в якому подано географічну і товарну структуру зовнішньої тор-

гівлі країн регіону. В Атласі Африки [399] інформація про міжнародні зв’язки 

країн Африки та СРСР має вигляд статистичних додатків. 

Окрему групу сюжетів міжнародних зв’язків складають військово-історичні 

карти з «Морського атласу» [453] та «Атласу офіцера» [407]. Традиції відображен-

ня міжнародних зв’язків набули розвитку при створенні комплексних регіональ-

них атласів республік СРСР. За даними І.В. Нікольського географічні досліджен-

ня зовнішньоторговельних транспортно-економічних зв’язків в СРСР в цілому 

були недостатньо розроблені. До задач перспективних досліджень було віднесено 

встановлення типології країн за характером зовнішньоторговельних перевезень, 

визначення сфери діяльності окремих видів транспорту в зовнішньоторговель-

них перевезеннях [238, с. 86]. З наукового обґрунтування змісту карт міжнарод-

них зв’язків відзначимо В.В. Покшишевського, який в одній із своїх робіт роз-

крив методи картографування міграційних зв’язків [256]. В Національному атла-

сі Росії [454] тематиці міжнародних зв’язків присвячено ряд карт. Заслуговують 

на увагу карти примусових міграцій в колишньому СРСР [476, 259].  

Політична географія та картографування міжнародних політичних взаємин 

на пострадянському просторі ще донедавна були екзотичними галузями геогра-

фії. Наприкінці 1980-х рр. група московських географів випустила ряд статей і 

монографію, присвячені аналізу результатів виборів народних депутатів СРСР. 

Була підготовлена карта етнонаціональних конфліктів у СРСР, яка мала широ-

кий резонанс [115], були створені карти геополітичних «розломів» на терито-

рії колишнього СРСР [134], проаналізована географія дипломатичних зв’язків 

Росії [131], здійснюються дослідження прикордонним регіонам Росії та України. 
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З карт політико-географічного напряму слід відзначити Атлас етнополітичної 

історії Кавказу [412] у якому на тлі відображення розвитку адміністративно-те-

риторіальної та національно-державної композиції краю показано також розсе-

лення етнічних українців та  історію розселення субетносу «Казáки» [129]. 

Загалом слід зазначити, що розвиток картографування міжнародних політич-

них зв’язків у Росії базується на широкому спектрі російських геополітичних 

концепцій [130]. 

1.2.2 Картографування міжнародних зв’язків в Україні 

Міжнародні політичні зв’язки. Розвиток політичної картографії в 

Україні невіддільний від теоретичних політико-географічних пошуків. 

Основоположником української політичної географії по праву вважається С.Л. 

Рудницький. Оригінальну політико-географічну концепцію він виклав у відо-

мих працях «Україна з політично-географічного становища» (1916), «Україна і 

великодержави» (1920), «Українська справа зі становища політичної географії» 

(1923). Дослідник вважав, що Українська національна держава має формувати-

ся в контексті геополітичних зв’язків з іншими державами і народами. Праці 

С.Л. Рудницького вплинули на закладання основ політичної географії України  

у працях М. Дністрянського, Ю. Липи, С. Трохимчука [317]. Нині українськи-

ми географами розглянуто сутність геополітичної проблематики етнокультурних 

взаємин в Україні, здійснено культурно-географічне районування України [86], 

проаналізовано політико-географічні фактори формування міжнародних еконо-

мічних зв’язків у Центральній Європі [300]. 

З картографічних творів науково-довідкового змісту слід відзначити кар-

ти, підготовлені О.І. Андрощуком і вміщені в НАУ: «Дипломатичні відносини 

та міжнародні зв’язки України з державами Світу» масштабу 1:100 000 000 та 

«Дипломатичні відносини та міжнародні зв’язки України з державами Європи» 

масштабу 1:25 000 000. 

Набагато повніше тематика міжнародних політичних відносин і зв’язків пода-

на на історичних картах. Зважаючи на те, що авторські оригінали Атласу історії, 
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що створювався співробітниками лабораторії комплексного картографування ге-

ографічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка спільно 

з Інститутом історії АН УРСР ще у 1972-1975 рр., так і не були опубліковані, 

найбільш повно історія міжнародних відносин і зв’язків проілюстрована в НАУ 

та в Історичному атласі Ю. Лози (2011), а пізніше у Атласі Історії України (2013). 

Теорія і методика картографування соціальних та економічних зв’язків роз-

глядалася в працях українських вчених зокрема О.Є. Маркової [221], обґрунту-

вання тематики карт – у працях М.М. Паламарчука та Л.М. Корецького [139]. У 

другому томі Національного атласу Української РСР, ідея про створення якого 

зародилася ще наприкінці 1960-х рр., планувалося створити окремий розділ – 

«Економічні та культурні зв’язки УРСР», що мав складатися з підрозділів, що 

присвячувалися таким темам: УРСР у всесоюзному поділі праці (взаємозв’язки 

з союзними республіками СРСР); УРСР у міжнародному соціалістичному поді-

лі праці (взаємозв’язки з країнами соціалістичного табору); УРСР у зовнішній 

торгівлі СРСР (торговельні зв’язки із зарубіжними країнами); науково-технічна 

допомога УРСР країнам, що розвиваються; культурні зв’язки УРСР із зарубіж-

ними країнами [139, С. 11-14]. Для створення карт пропонувалося використати 

статистичні дані, починаючи з 1913 року, а для окремих карт з 1897 р., проте ат-

лас з об’єктивних причин не було розроблено. Ряд карт відповідної тематики вмі-

щено до атласів Івано-Франківської [404], Львівської [435], Волинської [400] та 

Донецької областей [402]. В них відображено міжрегіональні економічні зв’язки 

областей з іншими економічними районами СРСР. Структурними картодіаграма-

ми відображено види промислової та сільськогосподарської продукції, які ввози-

лися та вивозилися з областей. Карти укладені в масштабі 1:15 000 000, карти-

врізки на територію Сибіру і Далекого Сходу – в масштабі 1:56 000 000. 

Географічні дослідження міжнародних торговельних зв’язків пов’язані з роз-

витком комерційної географії та дослідженням зовнішньоторговельного ринку в 

працях В. Кістяківського, А. Синявського, К. Воблого, В. Тимошенка та інших. У 

комплексних економіко-географічних характеристиках країн і регіонів, починаю-

чи з 50-60-х років ХХ ст., виділялася тема «Зовнішня торгівля». У 1998 р. з’явився 
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перший сучасний навчальний посібник з комерційної географії України  [98]. 

Нині в контексті участі України в євроінтеграційних процесах питання зовніш-

ніх ринків держави вивчають В.І. Стафійчук, І.Й. Кавецький, Є.О. Маруняк та 

інші. Другий важливий аспект комерційної географії – обґрунтування розвитку 

маркетингової географії – започаткував П.О. Чорномаз, предметом вивчення якої 

є територіальна організація взаємодії між виробниками товарів і послуг та їх 

споживачами.

Митно-логістичний напрямок досліджень суспільної географії в Україні 

опрацьовували Н.Н. Коцан, М.Д. Пістун, Я.Б. Олійник. Геологістика як но-

вий напрям суспільно-географічної науки представлена в численних публіка-

ціях І.Г. Смирнова [292], дослідженням міжнародних зв’язків східного регіону 

України Ю.В. Макогона [217]. Географія світового господарства і оцінка геополі-

тичного положення окремих країн і регіонів світу в Україні стала досліджуватися 

Б.П. Яценком, А.П. Голіковим, Ю.П. Грицаком, О.Д. Якушевим, Н.А. Казаковою). 

Дослідженнями в сфері міжнародної економіки і міжнародних економічних 

зв’язків займалася М.В. Найдьонова [232].

Нині відбувається розширення теоретичної бази і тематики картографічних 

досліджень міжнародних зв’язків. Окремі теми карт міжнародних зв’язків об-

ґрунтовано в кандидатських дисертаціях М.Г. Онищенко [245] (Всесвітня служба 

радіо України на коротких хвилях), О.В. Вакуленко [36] (Міжнародні банківські 

зв’язки України), І.Й. Кавецького [117] (карти міжнародної торгівлі України агро-

продовольчими товарами), О.В. Панібрацької [250] (аналіз маршрутів транспор-

тування енергоносіїв). Заслуговують на увагу карти у статтях та монографіях. 

Це карта  «Територіальна й управлінська структура Державної митної служби 

України» Н.Н. Коцан [144] . Карти типізації регіонів України за рівнем переробки 

продукції в експорті створені І.Г. Савчуком [275], публікації Н.М. Дук [91], при-

свячені картографуванню митної служби. 

Серія карт міжнародних економічних зв’язків тематичного блоку «Економіка» 

в НАУ представлена 9-ма картами, 6 з яких – карти торгівлі товарами і послуга-

ми, 3 – прямих іноземних інвестицій. При створенні карт вступного тематичного 



59

блоку атласу автором розроблено карти: «Європа. Транспортна мережа» [441], 

«Європа. Міжнародні транспортні коридори» [438] масштабу 1:15 000 000. 

Зміст карт: головні трубопроводи, залізничні та автомобільні шляхи, аеропорти 

та морські порти. На карті «Європа. Перевезення вантажів морським транспор-

том» масштабу 1:20 000 000 проілюстровано місце України в загальноєвропей-

ському обсязі перевезення вантажів морським транспортом. На карті «Європа. 

Міжнародний обмін транспортними послугами з країнами Європи» [445] масш-

табу 1:30 000 000 показано експорт, імпорт та сальдо міжнародних транспортних 

послуг України з країнами Європи. На карті «Європа. Перевезення пасажирів 

авіаційним транспортом» масштабу 1:30 000 000 відображено місце українських 

аеропортів у авіаційній інфраструктурі  Європи. 

Регіональне картографування міжнародних економічних зв’язків України зна-

йшло втілення в атласах Автономної республіки Крим [396], Вінницької області 

[432], Київської області [433]. Для Атласу Київської області автором розробле-

но ряд карт для яких обрано такі об’єкти: міжнародна торгівля товарами й по-

слугами, прикордонна та митна інфраструктура. В Атласі [460], висвітлено тему 

міжнародної торгівлі (2 карти) та інвестиційної діяльності (5 карт) в Україні. 

Авторські карти Г.П. Підгрушного та Ю.Д. Качаєва були вміщені до НАУ [455].  

Міжнародні туристичні зв’язки. Роботи з картографічного дослідження 

міжнародних туристичних зв’язків проводилися в Національному університеті 

імені Тараса Шевченка В.Ф. Севериновим [286]. В.К. Бабарицька [9] визначила 

функціонально-територіальні сегменти пропозиції на національному ринку між-

народного туризму, які відобразила на карті «Регіональні системи міжнародного 

туристського обслуговування» в масштабі 1:8 000 000. У атласі [462] вміщено  

карту в’їзного іноземного туризму в межах АР Крим Показники картографуван-

ня міжнародного туризму представлені автором у карті, вміщеній до екологічної 

енциклопедії [451, 452].  

Міжнародні міграційні зв’язки та картографування діаспори. 

Картографування розселення українців та української діаспори на думку науков-

ців бере свій початок від Г. Величка, видатною картографічною працею якого є, 
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звичайно, фундаментальна «Народописна карта українсько-руського народу», 

яку за даними І.І. Ровенчака [266] у 1892 р. товариство «Просвіта» доручило роз-

робити Г. Величку. Велику увагу дослідженням міжнародних міграційних зв’язків 

приділяв В.М. Кубійович. У «Атлясі України і сумежних країв» (1937  р.)  [415], 

а пізніше в Енциклопедії українознавства [97] він викладає результати вивчен-

ня демографічних і міграційних процесів. Створення карт відповідної тематики 

продовжено після 1991 року в атласі «Українці. Східна діаспора» [461]. 

В ході створення НАУ спільно з колегами [205, 206] автор брав участь у роз-

робці змісту карт: «Закордонне українство», «Закордонне українство. Держави-

сусіди» [442]. Автором обґрунтовано зміст і умовні позначення карт: «Формування 

чисельності населення (міграційна складова, 2001  р.)» [450],  «Сальдо міграції» 

[455],  «Міжнародні міграції» [444] «Європа. Перетин кордонів. В’їзд в Україну»,  

«Європа. Перетин кордонів. Виїзд з України» [440], «Міжнародні міграції між 

Україною і країнами світу» [447]. Ряд авторських карт міжнародних міграцій на-

селення опубліковано у екологічній енциклопедії [448, 449, 451] та комплексно-

му атласі Київської області [446], в атласі «Україна на картах» [478]. В атласі 

АР Крим [396] вміщено карти «Розселення репатріантів», «Міграція населення. 

Імміграція. Еміграція». В дисертаційному дослідженні С.О. Западнюк [107, 108] 

здійснено типізацію міжнародних міграцій за їх базовими показниками та ін-

тенсивністю. Детально історія розвитку геоетнополітичного картографування в 

Україні, зокрема картографування української етнічної території та міжнародних 

міграцій населення, викладена в дослідженнях М.С. Дністрянського [86]. 

Міжнародні культурні зв’язки. Нині все активніше з’являються карти, що 

містять окремі показники міжнародних культурних зв’язків України. На карті, 

яка є основною складовою путівника «Українські місця в Польщі», позначено 

сучасні українські організації в Польщі за даними С. Семенюка [288]. Окремо 

видана карта настінного формату «Пам’ятники Тарасові Шевченку в Україні та 

за кордоном» подає інформацію про кількість пам’ятників поетові в областях 

України та країнах світу [456]. Окремі показники, що відображають стан між-

народних зв’язків СРСР уміщено в атласі для вчителів [422]  на карті-врізці, яка 
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відображає східну українську діаспору на настінній карті «Населення» [459]. 

Було розроблено ряд карт міжнародних зв’язків у шкільних атласах [428, 429], 

Атласі АРК [462]. Атлас вчителя [401] вміщує 40 карт, що відповідають змісту про-

грами з географії зарубіжних країн: «Міжнародний туризм», «Транснаціональні 

корпорації» (автор Б.П. Яценко) тощо. У навчальному «Історичному атласі для 

9 класу» Ю. Лози [434] досить вдало відображено зміни території розселення 

українців у 15-20 ст., участь українців у хліборобській колонізації євразійського 

степу, еміграція українців до Америки, формування української діаспори протя-

гом 1880-1914 рр. 

Автором проаналізовано атласи (Додаток А.2) і визначено кількість карт 

присвячених відображенню міжнародних звязків (1), політичних (2), економіч-

них (3), соціальних (4), окремих показників на картах (5) та наявність у атласах 

додаткових даних у вигляді графіків (6), діаграм (7), таблиць (8), тексту (9), фото 

(10), рисунків (11). 

Аналіз стану міжнародних зв’язків дозволив виявити три основні етапи в іс-

торії їх картографування: 1) новий час ХІХ початок ХХ ст.; 2) біполярний світ 

(радянський період); 3) постбіполярний світ (період після 1991). 

1. У новий час на картах відображалися лише окремі показники міжнародних 

зв’язків: морські судноплавні шляхи, маршрути міграційних переміщень, коло-

ніальні володіння. 

2. Стан картографування міжнародних зв’язків у колишньому СРСР слід оха-

рактеризувати як такий, якому притаманна значна незбалансованість сюжетів, їх 

цензура, тенденційність відображення зв’язків між капіталістичними країнами. 

Соціально-економічна картографія в СРСР розглядала переважно економічні між-

народні зв’язки. З атласів прибиралися усі сюжети, окрім сфери промисловості 

та сільського господарства. Всі інші теми вважалися або неіснуючими, або несут-

тєвими. З промисловості прибиралася уся військова промисловість. Міжнародні 

зв’язки розглядалися переважно з позицій першочергової важливості продук-

тивних сил. Сюжети соціально-політичного спрямування (міжнародна міграція, 

примусові переселення населення) у виданих у СРСР атласах були практично 
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відсутні. Сфера політичних зв’язків відображалася лише з позицій керівної ролі 

комуністичної партії. Як у СРСР, так і за кордоном картографічні сюжети під-

порядковувалися ідеологічним імперативам. Світ ділився на два ворожі табори, 

які протиставлялися один іншому. Картографічні твори більшою мірою в СРСР і 

меншою мірою в інших країнах слугували ідеологічним завданням. 

3. В Україні після проголошення незалежності поступово започаткували 

звернення до світової скарбниці географічних знань. Повернений та реабіліто-

ваний доробок видатних українських географів Г. Величка, С. Рудницького8, 

В. Кубійовича. Атласи збагатилися все ширшими характеристиками міжнарод-

них зв’язків; уніфікувалися методики статистичного обрахунку показників між-

народних зв’язків у різних країнах, скасована заборона на об’єктивне відобра-

ження суспільних процесів взаємодії України та держав-сусідів. 

Недостатня увага до вивчення міжнародних зв’язків пов’язана в Україні з 

прийнятим у радянський час розділенням планети на два табори. Окрім ідеоло-

гічних причин для подібного обмеження сюжетів дослідження в галузі географії 

світового господарства були й об’єктивні підстави. По-перше, більшість відомос-

тей з розміщення та обсягів виробництва в соціалістичних державах, особливо 

в СРСР, були недоступні для відкритого друку. Засекречення інформації розпо-

чалося в 30-х рр. зі стратегічних галузей – кольорової металургії, машинобуду-

вання, хімії, а потім поширилось практично на всі галузі економіки, включаючи 

аграрний сектор. По-друге, в ті ж роки в СРСР, а пізніше і в інших країнах со-

ціалістичного табору склалися власні системи цін, національних рахунків, роз-

рахунків національного багатства, які виявилися неспівставними з відповідними 

міжнародними показниками. 

1.3 Теоретико-методологічна концепція картографування 
міжнародних зв’язків

У складі СРСР Україна не була самостійним суб’єктом зовнішньої політики, 

хоча формально була членом ООН, однією з держав-засновниць цієї організації, 

8 Реабілітований у 1965. У 1990 посмертно поновлений у складі АН України.
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мала власне зовнішньополітичне відомство, але її дії у царині міжнародних 

зв’язків визначались союзними органами. Зі здобуттям незалежності постала 

проблема формування власної зовнішньої політики. Визнання України на між-

народному рівні зумовило необхідність розроблення концепції її зовнішньое-

кономічної та зовнішньополітичної діяльності. Принципові засади української 

зовнішньої політики, визначені Декларацією про суверенітет, невідддільні від 

картографічного дослідження міжнародних зв’язків України, яке повинне здій-

снюватися в кількох напрямах.

Теоретко-методолгічний напрям вміщує: а) обґрунтування методології до-

слідження, яка базується на концепції структури об’єкта та особливостей його 

функціонування, цілей, підходів, засобів та результатів дослідження; б) система-

тизацію поняттєво-термінологічного апарату дослідження; в) поглиблення піз-

нання суспільно-географічного положення України та її регіонів, міжнародного 

поділу та інтеграції праці, розміщення суб’єктів міжнародних зв’язків у регіонах 

України; г) аналіз сутності і обґрунтування принципів геоінформаційного кар-

тографування міжнародних зв’язків; д) розроблення методики картографування 

(методів збору, зберігання, оброблення інформації). Як результат формується су-

купність структурно-графічних моделей й теоретична структура системи карт.

Теоретичні пошуки в галузі картографування міжнародних зв’язків України 

стосуються обґрунтування принципів розроблення змісту карт нової тематики в 

зв’язку із: 1) формуванням української держави; 2) швидким розвитком суспіль-

них відносин у зв’язку з переходом світової соціально-економічної системи до 

постіндустріальної стадії розвитку; 3) постнекласичним етапом розвитку геогра-

фії як науки. Головною метою напряму є розробленя наукових основ здобуття і 

картографічного відтворення нових знань про систему міжнародних зв’язків. 

Прикладний напрям картографування міжнародних зв’язків має слугувати ви-

рішенню завдання раціоналізації системи міжнародних зв’язків держави і регіо-

нів. Це насамперед передпланові та планові дослідження з оптимізації інвестицій-

ної, зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності. Картографування 

повинне відбуватися в межах галузевого і комплексного територіального 
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планування, або геопланування [314]. Прикладний напрям картографування 

міжнародних зв’язків повинен обслуговувати комплексні програми розвитку ре-

гіонів держави у галузі соціально-економічного розвитку та міжнародного спів-

робітництва. Витоками геопланування є роботи зі створення Генеральної схеми 

планування території країни [103], інші програми територіального розвитку. Як 

зазначив О.Г. Топчієв [314], геопланування має на меті формування комфортного 

соціально-природного середовища, збереження природно-ресурсного потенціа-

лу території, безпечне розселення, ефективне розміщення господарства, забезпе-

чення раціональної взаємодії людини і природи. Картографування міжнародних 

зв’язків дає можливість визначити спеціалізацію України на міжнародному рівні 

та участь регіонів у інтеграції в світогосподарську систему. Ці види діяльності 

повинні бути пріоритетними в розробці схем планування території, бути домінан-

тою в обґрунтуванні перспективної територіальної організації. Рішення про роз-

виток міжнародних зв’язків в кожному регіоні України повинне узгоджуватися з 

вимогами коадаптивної концепції природокористування у функціонуванні регіо-

ну як цілісної збалансованої системи, із взаємно узгодженими господарською та 

природною підсистемами. Нині відбувається міжнародне переміщення ресурсів 

виробництва (рух робочої сили, міжнародні запозичення капіталу та діяльність 

ТНК) [148, С. 144] що є також важливими обʼєктами картографувння.  

1.3.1 Поняттєво-термінологічніий апарат картографування 

міжнародних зв’язків 

Збагачення поняттєво-термінологічного апарату картографії сприяє розши-

ренню спектру наукових досліджень.  Нинішня інтеграція наук, що викликає 

взаємопроникнення та обмін ідеями і методами, збагачує і розширює картогра-

фію. Терміни картографування міжнародних зв’язків у своїй сукупності утворю-

ють його термінологію. До вихідних понять віднесемо ті, що розкривають зміст 

об’єктно-предметних відношень в системі міжнародних зв’язків. 

Простір і час – всезагальні форми буття матерії, її найвищі атрибути.  Простір 
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– це форма буття матерії, яка характеризує її протяжність, структурність, співіс-

нування та взаємодію складових елементів в усіх матеріальних системах [241]. 

Час визначає тривалість буття і послідовність зміни станів усіх матеріальних 

систем і процесів у світі [241]. Існування матерії також нерозривно пов’язане 

з рухом – формою її існування, що визначається як будь-яка взаємодія і зміна 

матеріальних об’єктів [241]. Сприйняття міжнародних зв’язків як об’єкта карто-

графування в трьох взаємодоповнюючих аспектах (змістовому, просторовому та 

часовому) забезпечує можливість описувати їх картографічними засобами. 

Сучасний світ інтенсивно трансформується (прискорене транспортування 

вантажів і пасажирів), що дозволяє вести мову про «стиснення» географічного 

простору. Один з варіантів зображення цього феномену на картах запропонува-

ли К. Спікерман (Spiekermann) та М. Вегнер (Wegner) в Національному атласі 

Німеччини за допомогою анаморфози графічно відобразили прогноз розвитку 

мережі залізниць в Європі в 1993-2020 рр. де простір деформований з урахуван-

ням майбутнього часу пересування між європейськими столицями. 

Рух у процесі міжнародних зв’язків характеризується перш за все шляхом, 

конфігурацією, щільністю шляхів, кількістю рухомих об’єктів, їх швидкістю. 

Міжнародні зв’язки характеризуються як матеріальними потоками людей, речо-

вини, енергії (товари, послуги, ресурси, мігранти, туристи), так і нематеріальни-

ми, до яких належать інформаційні зв’язки (діяльність ЗМІ, громадська думка, 

міжнародні угоди і право, культура, традиції, вірування, релігії). 

Для виявлення показників картографування динамічної складової міжнарод-

них зв’язків важливе значення має аналіз історичних змін сприймань часу як скла-

дових світогляду. Категорія "час" нині характеризується істотнішими змінами в 

житті суспільства за проміжок часу, порівняно з минулим століттям. Електронні 

засоби комунікації та комерції забезпечують набагато швидший обіг капіталу і 

товарів, скорочують життєвий цикл продукту на ринку. Час нині часто асоціюєть-

ся з швидкістю, поряд із «стисненням» простору ведеться мова про «стиснення» 

часу. Прикладом може бути обіг капіталу на глобальному рівні, коли мільярди 

доларів за одну мить переміщуються на міжнародному фінансовому ринку. 
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Рухомість міжнародних потоків виявляється й у системах умовних знаків для 

карт. Поряд зі статичними слід застосовувати картографічні анімації, шляхом 

використання динамічних зображувальних засобів: руху стрілок, зміни кольору 

тощо, які найкраще підходять для відображення динаміки явищ [22]. 

І. Валлерстайн стверджує, що головним інститутом сучасної світової еконо-

міки є ринок, або вірніше ринки, оскільки їх існування є важливою рисою сучас-

ної системи господарювання і обміну. Ринком називають і реальну територію, де 

продають і купують товари, і віртуальний простір, де відбувається те ж саме. На 

ринку утворюються квазімонополії, які підтримуються державами в інтересах 

окремих суб’єктів господарювання. Основним варіантом підтримки квазімоно-

полій є система патентування; інший – обмеження експорту або імпорту; наступ-

ний – субсидії та податкові пільги.   

Наступний інститут СТС – держави, об’єднані системою міжнародних від-

носин. Однією з найважливіших з концепцій сучасних держав є суверенітет, який 

передбачає наявність у держави влади над своєю територією та факт визнання 

цієї влади іншими державами. Суверенітет розглядається як умовний обмін, в 

якому беруть участь дві потенційно або реально конфліктуючі сторони, які ви-

знають одна одну. Важливою складовою суверенітету держави є її кордони. В 

теорії суверенна держава вирішує, які потоки можуть перетинати її кордони. 

Учасниками міжнародних зв’язків виступають 1) країни та міждержавні 

об’єднання; 2) фірми, які конкурують на ринках; 3) домогосподарства; 4) статусні 

групи9 (ідентичності). Населення певної території – народ, нація, етнос, цивілі-

зація – може розглядатися як сукупність домогосподарств, класів, ідентичностей. 

Господарство країни з її митними кордонами, державним бюджетом, інституціо-

нальними умовами здійснення господарської діяльності є основною таксономіч-

ною одиницею міжнародних зв’язків.  

Визначення світового господарства як сукупності національних господарств, 

що беруть участь у міжнародному поділі праці та зв’язані міжнародними угодами, 

9 Статусні групи за визначенням М. Вебера – професійні, класові або інші групи 
людей, які виділяються згідно з їх місцем в соціальній структурі суспільства.
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несе надто вузьке навантаження і не враховує роль простору та просторової іє-

рархії у його формуванні та функціонуванні. При дослідженні світового госпо-

дарства та зв’язків, що відбуваються в ньому, важливою є кожна господарська 

одиниця – ферма, промислове підприємство, транспортна фірма, банк, які можуть 

брати участь у світовій торгівлі, по-іншому інтегруватися в глобальний ринок.

В країні функціонують виробничі та торговельні фірми які організують пе-

реміщення товарів через митні кордони. При міжнародній торгівлі послугами 

клієнти та постачальники послуги є резидентами різних країн. Результатом між-

народної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародний поділ праці. В 

умовах сучасної глобалізації господарської діяльності [162] світове господарство 

притягує на свою орбіту практично всі види економічної діяльності і здійснює 

на них прямий або опосередкований вплив. При динамізмі ринкових зон збуту 

важко провести чітку межу між фірмами, компаніями, підприємствами, які бе-

руть участь у міжнародному обміні або обмежують свою діяльність виключно 

внутрішнім ринком.

Наступним рівнем міжнародних зв’язків є домашні господарства – економічно 

відокремлені групи населення, які самостійно, власними зусиллями отримують 

дохід і самостійно здійснюють витрати. Домогосподарства і окремих індивідів 

можна позиціонувати за належністю до статусних груп або ідентичностей (етніч-

них груп, релігійних співтовариств тощо). Належність населення до статусних 

груп визначає особливі спосіб життя, манеру спілкування, характер укладення 

шлюбів, стиль споживання (наприклад надання переваги товарам з певних країн). 

Безпосереднім учасником міжнародних зв’язків є «народ», термін, що в широ-

кому сенсі позначає все населення певної країни, але іноді як поняття значно вуж-

че – етнічне. Етнос – (грецьк. θνος – народ) міжпоколінна група людей, об’єднана 

тривалим спільним проживанням на певній території, загальними мовою, культу-

рою і самосвідомістю [307]. Нація – полісемантичне поняття, яке застосовуєть-

ся для характеристики великих соціокультурних спільнот індустріальної епохи. 

Нації розуміють як: 1) як політичні спільності громадян певної держави; 2) як 

етнічні спільності з єдиною мовою і самосвідомістю. Л. Гумільов [71] означив 
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критерій відмінності етносів між собою за стереотипом поведінки, який пере-

дається в спадок, коли нащадки шляхом наслідування переймають від батьків 

поведінкові стереотипи. Кожен етнос є своєрідною біологічною формою присто-

совування особи до конкретних умов навколишнього середовища (ландшафту).

Отже, головним суб’єктом міжнародних зв’язків є народ, а для позначення 

зв’язків між цими країнами слід застосовувати термін «міжнародні».  

«Міжнародний» – термін, що вживається, якщо йдеться про події, явища або 

процеси, що стосуються або належать до щонайменше двох або більше націй; 

«міжнародні справи»; «міжнародний договір»; «міжнародні води». Термін «між-

державний» (interstate) найчастіше має вужче значення, коли до сфери взаємодії 

потрапляють дві держави (двосторонні, білатеральні). Як синоніми часто вико-

ристовуються такі терміни: закордонний, заокеанський заморський, колоніаль-

ний, іноземний, експортний, всесвітній, міжконтинентальний, глобальний. Не 

варто сперечатися щодо різниці між поняттями «інтернаціональний» і «міжна-

родний» – домовимося використовувати їх як синоніми. Термін «інтернаціона-

лізація» залежно від контексту замінює собою словосполучення «вихід на між-

народний рівень» або «розширення міжнародних операцій». 

Нині виробники намагаються позбутися окремих груп витрат, пов’язаних з 

токсичністю відходів, вичерпанням ресурсів, транспортними витратами, оплатою 

праці. Одним із шляхів зменшення цих витрат є аутсорсінг (переміщення вироб-

ництва на території зі значними запасами природних ресурсів, нечіткими вимо-

гами природоохоронного законодавства, низькими рівнями заробітної плати та 

оподаткування, розвиненою транспортною інфраструктурою тощо). Офшорний 

аутсорсинг  передбачає передачу некритичних для бізнесу процесів географічно 

віддаленим компаніям (часто за кордоном).                  

Переміщення виробництва з одних країн до інших формує сучасну картину 

міжнародного поділу праці (МПП), який визначається як зосередження ви-

робництва окремих видів товарів у тих країнах, де їх виробництво є економіч-

но доцільним у зв’язку з географічним положенням, кліматом, наявністю при-

родних та трудових ресурсів, капіталу або агломераційним ефектом. Такий поділ 
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виробництва завдяки подальшому обміну товарами виявляється вигідним для 

країн, що беруть в ньому участь, сприяє кращому задоволенню потреб, підви-

щенню зайнятості, однак призводить до взаємної залежності держав. 

Неоліберальна ідеологія, пов’язана з послабленням ролі інституцій держави, 

зумовлює зміни в поділі праці, соціальних відносинах, соціальному забезпечен-

ні, розвитку технологій, способі життя, – репродуктивній діяльності людини, ін-

ституті громадянства і побутових звичках [364]. Нинішня неоліберальна ідеоло-

гія держав-лідерів світогосподарської системи опікується потребою створення 

«сприятливого інвестиційного або ділового клімату» для капіталістичних під-

приємств у решті країн. Це сприяє подальшій інтегрованості світогосподарської 

системи. При цьому інтеграцію можна визначити  як організаційно-економічний 

процес об’єднання та взаємопроникнення суб’єктів господарювання різних форм 

власності з метою укріплення конкурентоспроможності та підвищення ефектив-

ності функціонування.  Окремим з видів інтеграції є злиття і поглинання компа-

ній. Горизонтальні злиття і придбання, зазвичай, проводяться з метою отримання 

доступу на нові ринки і розширення випуску оригінальної продукції. 

Розрізняють такі форми організаційної міжнародної інтеграції: а) зона вільної 

торгівлі або СЕЗ, б) митний союз, в) спільний ринок, г) економічний і валютний 

союз. Важливими теоретичними побудовами, пов’язаними з міжнародною інте-

грацією є мінімізація витрат при розміщенні підприємств, економія на масштабі 

виробництва, поширення нововведень у географічному просторі. 

Інтернаціоналізація це процес сучасного розвитку світогосподарської систе-

ми, що полягає у взаємозв’язку і взаємозалежності різних держав і організацій 

і веде до виникнення міжнародних об’єднань у різних сферах (економічній, по-

літичній, культурній, військовій тощо). Це призводить до утворення груп держав 

і міждержавних об’єднань. Сучасні зв’язки в межах цих об’єднань змушують 

по-новому підходити до характеристики об’єктів картографування: ними стають 

вже не окремі країни, а їх групи, облік економічних показників часто здійснюють 

вже не за окремими країнами, а в межах ТНК чи їх підрозділів. Світ усе більше 

уявляється як сукупність ареалів виробництва і споживання, мереж транспорту 
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та зв’язку. 

Говорячи про картографування міжнародних культурних зв’язків, слід визна-

чити саме поняття культури. Японський історик А. Іріє визначав культуру як сис-

тему вірувань, артефактів, ідеології, традицій і способу життя [366]. Елементи 

культури за Дж. Хакслі, це ментифакти: мова, релігія, фольклор, традиції; соціо-

факти: політичний устрій, система освіти, структура сім’ї; артефакти: тип вироб-

ництва, засоби зв’язку, житло, система землекористування.

Області дослідження культурної географії за Д. Аткінсоном [345] вміщують 

дослідження формування ідентичності, виникнення культурної різноманітності, 

питань громадянства і приналежності до різних соціумів, вплив на ці процеси 

активізації міграцій, технологічних змін у суспільстві. Багато дослідників відно-

сять до сфери інтересів культурної географії дослідження глобалізації як шляху 

до розуміння культурної конвергенції; «вестернізації» та інших подібних проце-

сів (модернізації, американізації, ісламізації); теорії культурної гегемонії або 

культурної асиміляції та культурного імперіалізму; досліджень відмінностей 

у способі життя, мові, організації системи влади, колоніалізму та постколоніаліз-

му, інтернаціоналізації, міграції та туризму. 

Одним з важлиаих обʼєктів картографування є відносини між населенням різ-

них держав (різними етносами) і міжетнічні стосунки в межах однієї території та 

етнодемографічні процеси (за М.С. Дністрянським): етнороз’єднавчі (етнічна се-

парація – відокремлення від етносу частини, етнічна парціація – поділ етносу на 

кілька окремих) та етнооб’єднавчі (етнічна консолідація – стирання етнографіч-

них відмінностей, етнічна асиміляція – втрата етносом чи його частиною осно-

вних рис етнічної культури та самосвідомості, акультуризація – сповідування 

етносом чи його частиною багатьох культурних цінностей сусіднього етносу при 

збереженні інших самобутніх рис, етногенетична міксація – утворення нового 

етносу внаслідок злиття неспоріднених, міжетнічна інтеграція – культурно-по-

літичне зближення різних народів) [86, С. 38-39.]. Також М.С. Дністрянський від-

носить до етнодемографічних і процеси міграції. Багато вчених стверджують, що 

еволюція етносу супроводжується просторовою експансією, (у Л.М. Гумільова 
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– сукцесією), в результаті якої між різними етносами відбуваються такі типи 

зв’язку: симбіоз (добросусідство), асиміляція (злиття), ксенія (добровільне 

об’єднання без злиття), химера (об’єднання без злиття шляхом підпорядкуван-

ня одного етносу іншому, чужому йому за домінантою), війна за панування на 

певній території (всередині суперетносу), війна на винищення (при ворожих 

контактах на суперетнічних рівнях). 

Поняття «Діаспора» визначають як стійку сукупність людей єдиного етнічно-

го чи національного походження, що мешкає за межами своєї історичної батьків-

щини і має соціальні інститути для підтримки і розвитку своєї спільності [161]. 

Дж.А. Армстронг [344] виділяє мобільну і пролетарську діаспори. Руйнування 

останніх імперій і подальше перекроювання кордонів призвели до того, що зна-

чні масиви етносів опинилися в іншій країні, не рушивши з місця. Пересунулися 

кордони, але не люди. Деякі дослідники назвали ці групи діаспорами: У. Сафран 

(Safran) назвав їх «збанкрутілими» («beached») [381], Р. Брубейкер (Brubaker) – 

«діаспорами катаклізму» (accidental) [351]. Стосовно поведінки мігрантів у новій 

країні, існують такі перевизначення позиції людини стосовно до старої і нової 

культури, свого або чужого оточення: асиміляція (відмова від свого минулого 

культурного досвіду і орієнтація на культуру країни в’їзду), сепаратизм (збере-

ження своїх норм і цінностей як більш бажаних стосовно культури країни в’їзду), 

інтеграція (бажання поєднати в поведінці переваги своєї культури і культури 

країни в’їзду), маргіналізація (відмова як від однієї, так і від іншої культури).

Одиницями картографування в процесі вивчення просторових зв’язків є гео-

графічні об’єкти, що беруть учать у МРТ. Мову про поєднання слід вести тоді, 

коли об’єкти перебувають в певних відношеннях чи зв’язках одне з одним (фі-

нансово-промислові групи) крім відношень суто топологічних [3, С. 54]. 

Група – територіальна сукупність об’єктів найчастіше також буває поєднан-

ням.  Мережа – група об’єктів одного виду, кваліфікована ступенем впорядкова-

ності їх розміщення на даній території [3, С. 55]. Об’єкти, що входять до мережі, 

відносяться до одного компоненту ландшафту. Важливим елементом терміноло-

гічного апарату вивчення географічних зв’язків є термін «мобіль» – рухомий, 
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той, що переміщується по поверхні Землі (речовина, енергія чи інформація, люди, 

тварини тощо). Саме мобіль є географічним об’єктом, що найбільше асоціюється 

з географічним зв’язком, оскільки є його матеріальним виразом. Якщо розгля-

дати сукупність мобільних об’єктів, що протягом певного часу переміщуються 

через кордони країн, слід вести мову про географічні потоки, які можуть скла-

дати міграції або переселення населення, освоєння території, розповсюдження 

нововведень, вантажопотоки, пасажиропотоки, енергопотоки, інформопотоки. 

Зрозуміло, що для здійснення цих потоків і переміщень могли здійснюватися, по-

трібна відповідна інфраструктура, яка розташовується в сукупності вузлів і ліній 

мережі: транспортної, фінансової, інформаційної, телекомунікаційної, зв’язку. 

Тісно пов’язана категорія зв’язків з поняттям географічного положення. 

Ю.Г. Саушкін вказував, що економіко-географічне положення – складне поняття, 

яке спрямоване значною мірою на аналіз можливих (потенційних) економічних 

та інших зв’язків, на розкриття потенціалу даного об’єкта щодо його можливих 

нових функцій на основі перспективних зв’язків з іншими об’єктами. Отже, го-

ворячи про географічне положення, слід мати на увазі не просто існуючі зв’язки, 

а відношення, які охоплюють зв’язки дійсні та перспективні, безпосередні й 

опосередковані  [254]. 

1.3.2 Картографування міжнародних зв’язків у системі наукових напрямів 

географічної картографії

Становлення картографування міжнародних зв’язків як самостійного напря-

му географічного картографування розпочалося наприкінці ХХ ст. у зв’язку зі 

зростанням інтересу до комплексного відображення природи, населення і госпо-

дарства планети Земля та окремих її частин. На початку ХХ ст. їх картографічне 

моделювання носило фрагментарний характер і стосувалося окремих тематич-

них сюжетів: морських торговельних шляхів, міжнародних міграцій населення 

тощо. Атлас Британської торговельної палати (1925) вміщує карти транспорту, 

торгівлі, економічних зв’язків [46]. 
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Одним з перших картографічних творів у радянській картографії, що містить 

серію карт міжнародних зв'язків є «Большой советский атлас мира» (БСАМ).

Значний поштовх системному картографуванню міжнародних зв'язків дало ство-

рення комплексних регіональних атласів, головна увага зосереджувалася на тран-

спортно-економічних міжнародних зв'язках. Картографування соціально-еконо-

мічних зв’язків в колишньому СРСР розвивалося як допоміжне. Роботи присвячені 

цьому напряму географічної картографії здійснювалися В.М. Бугроменком  [33], 

А.П. Горкіним  [66], М.В. Григоровичем [48], Г.Л. Нечипоренком  [235], іншими 

авторами. Відомі праці І.В. Нікольського та З.В. Самойленко щодо методів карто-

графування транспортно-економічних зв’язків [239, с. 511]. 

Окремі аспекти картографування міжнародних зв’язків базуються на досвіді 

картографування міграцій населення, зокрема праці В.В. Покшишевського  [256], 

та О.О. Євтєєва. Л.М. Сінцеров акцентує увагу на дослідженнях гуманітарної 

(культурної) глобалізації  – численних міжнародних взаємозв’язків неекономічно-

го характеру – у сфері науки, культури, професійних, юридичних, спортивних, ін-

формаційних зв’язків [289]. Важливою передумовою розвитку картографування 

міжнародних зв’язків є розвиток політико-географічного картографування (між-

народних політичних відносин, зон впливу, глобальних проблем) І. Лакостом, 

Ф. Рекацевичем (Rekacewicz), В.О. Колосовим, В.Л. Іноземцевим  [398], 

В.С. Тікуновим. Тема розподілу сфер впливу (центрів сили) різних держав і між-

державних об’єднань спирається на ідеї Ф. Ратцеля, К. Хаусхофера, П. Відаля 

де ла Блаша, Ж. Анселя, Ж. Готтмана, С. Коена, С.Л. Рудницького та сучасних 

дослідників В.Л. Цимбурського. М.С. Мироненка, В.О. Дергачова, О.І. Шаблія, 

М.В. Багрова [11]. 

В.П. Максаковський у «Географічній картині світу» виділяє такі види міжна-

родних економічних зв’язків: міжнародну торгівлю товарами і послугами; міжна-

родний рух капіталу; міжнародні валютні та фінансово-кредитні відносини; між-

народний рух робочої сили; міжнародні спеціалізацію та кооперування виробни-

цтва; міжнародне науково-технічне співробітництво; діяльність міжнародних еко-

номічних організацій [218]. Картографування міжнародних зв’язків виявляється 
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важливою складовою дисципліни «географії глобальних проблем» [267], якій 

присвячується все більше дисертаційних досліджень, монографій, підручників, 

окремих карт і атласів. 

Нині обґрунтовуються нові напрями суспільної географії, які визначають 

окремі напрями картографування міжнародних зв’язків: бізнесова географія [6], 

геомаркетинг, географія митної діяльності [143], геологістика (наука про управ-

ління матеріальними, людськими, інформаційними та фінансовими потоками в 

геопросторі) [292]. Дослідження, присвячені географії авіаційного транспорту 

здійснив С.С. Ісаєв, географії транскордонних поїздок – К.О.Морачевская, тран-

скордонним зонам впливу міст – С.Л. Барінов, міжнародній торгівлі біоетанолом 

та біодизелем – Д.І. Попов, глобальному ринку природного газу – В.І. Нємов та 

Н.В. Камінская, міжнародного ринку нафти – В.В. Ступін, питанням транскор-

донних соціально-економічних зв’язків – О.Ю. Чуклова.        

Отже, картографування міжнародних зв’язків формується як нова галузь гео-

графічної картографії на основі картографування міжнародних транспортно-еко-

номічних і культурних зв’язків, картографування міжнародних міграцій населен-

ня й політико-географічного картографування (рис. 1.3.2.1). 

Картографічні дослідження міжнародних зв’язків вирізняються рядом особли-

востей: 1) цілі використання карт міжнародних зв’язків в обґрунтуванні зовніш-

ньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності зумовлюють першочерговість 

відображення сюжетів загальнодержавної ваги (міжнародних угод, експорту та 

імпорту товарів і послуг,  інвестицій, міжнародних міграцій населення, наукових, 

культурних, освітніх зв’язків); 2) картографування міжнародних зв’язків перед-

бачає відображення не тільки економічних та міграційних міжнародних потоків 

(значна увага має приділятися картографуванню міжнародних відносин у галузях 

політики, культури, релігії тощо, їх передумов і наслідків); 3) у змісті карт між-

народних зв’язків знаходять відображення такі суспільні феномени: а) потоки 

речовини, енергії та інформації, що поєднують різні країни, нації, народи, со-

ціокультурні системи, цивілізації; б) об’єкти властиві лише глобальному рівню 

дослідження соціокультурного простору планети (геополітичні положення, осі, 
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центри, коди, рубежі, геоекономічні полюси, зони національних інтересів, кон-

флікти тощо); 4) оглядові масштаби карт міжнародних зв’язків визначають різно-

манітність застосування картографічних проекцій, високий ступінь генералізації 

географічної основи карт та чітку відповідність тематичного змісту певним на-

уковим концепціям. 

Конкретно-наукова методологія системних картографічних досліджень між-

народних зв’язків базується на синергетичній науковій парадигмі, засадах сус-

пільних наук і застосовується для опису функціонування та самоорганізації сві-

тової господарської та світової системи розселення, завдання дослідження (ство-

рення методики картографування), сукупності дослідницьких засобів.

1.3.3 Призначення карт, вимоги до них 

Карти міжнародних зв’язків можуть використовуватися перш за все фахівцями 

в різних галузях міжнародних зв’язків: політиками, науковцями, бізнесменами, у 

Рисунок 1.3.2.1 Джерела і підходи до картографічних досліджень міжнарод-
них зв’язків. 
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навчальній, культурно-просвітницькій, іміджевій діяльності. Основна вимога до 

карт – відобразити в наочній, доступній для візуального аналізу формі міжнарод-

ні зв’язки. Крім цього, системні вимоги до конструювання змісту карт передбача-

ють створення карт передумов або факторів міжнародних зв’язків та їх наслідків 

для господарства, розселення і культури країни-партнера. 

Використання карт міжнародних зв’язків вимагає осмислення процесів само-

організації  світогосподарської системи та глобальної системи розселення. На 

першому етапі здійснюється збір, упорядкування, аналіз даних та їх аналітичне 

картографування, на другому застосовується геінформаційне моделювання (син-

тез інформації). Принципи та методи створення карт міжнародних зв’язків визна-

чаються їх призначенням як джерел інформації для замовників.

Основні вимоги до карт такі. 1. Тематична повнота – забезпечення корис-

тувачів картографічними матеріалами, які містять всю необхідну інформацію 

просторового характеру, що стосується умов, факторів та напрямів міжнародних 

зв’язків України та соціальної віддачі від них. Ця вимога вирішується за допо-

могою базових та прогнозних карт. Базові карти дають констатацію та оцінку, 

вихідний (базовий) рівень відображення міжнародних зв’язків. Прогнозні карти 

відображають перспективи міжнародних зв’язків на прогнозний період. 

На картах міжнародних зв’язків повинні бути досить докладно та на сучасно-

му рівні вивченості відображені суспільно-географічна ситуація в країні, подана 

просторово-часова організація системи міжнародних потоків. При цьому важли-

во показати кореляції між різними видами потоків. При великомасштабному кар-

тографуванні перевага повинна віддаватися аналітичним картам. При створенні 

середньомасштабних карт оптимальним методом картографування – є створен-

ня комплексної карти, що дозволить споживачам на одному аркуші побачити та 

спільно проаналізувати складові єдиного процесу разом. У ході картографуван-

ня передумов, факторів та наслідків міжнародних зв’язків перевагу слід віддава-

ти оцінювальним та оцінювально-прогнозним картам (наприклад перспективні 

можливості продовження експорту вичерпних природних ресурсів з урахуван-

ням їх розвіданих обсягів). 
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Достовірність карт підтверджується узагальненням даних за значні проміж-

ки часу з метою виділення тривалих тенденцій . Велику допомогу в цьому надає 

застосування типологічних характеристик країни за багаторічними значеннями 

параметрів зв’язків, або інтегрованість певних регіонів України до міжнародних 

ринків сільськогосподарської або промислової продукції. 

2. Забезпечення об’єктивності досягається застосуванням переважно аналі-

тичних способів картографічного зображення. Складовою змісту карт є часова 

визначеність відображуваної інформації. Єдині часові періоди є обов’язковими 

для показників карт, пов’язаних за змістом тематичних сюжетів карт та додатко-

вих даних. Логічним є співставлення вміщеної на картах кількісної інформації з 

такою ж інформацією, що відноситься до регіону вищого порядку.  При цьому за-

стосовується побудова структурно-графічних моделей картографованих об’єктів. 

Необхідною є сучасність карт та використання показників, що застосовують-

ся в практиці управління. Для подолання тенденції швидкого старіння здійснює-

мо узагальнення багаторічних рядів спостережень та геоінформаційні технології. 

Карти повинні базуватися на сучасній понятійно-термінологічній базі.  

3. Застосовування на картах простих графічних засобів дозволяє здійснюва-

ти візуальний аналіз змісту. Цьому ж сприяє застосування елементарних (аналі-

тичних) карт з логічними, чіткими і впорядкованими легендами та уніфіковани-

ми умовними знаками. 

4. Забезпечення інтерактивності роботи з показниками та можливості їх до-

повнення оперативними даними забезпечується завдяки застосуванню програм-

ного забезпечення.

5. Співставність карт та узгодженість їх змісту, методів та засобів картогра-

фічного відображення дає можливості їх порівняння, співставлення, спільного 

аналізу. Співставність електронних карт може бути досягнута шляхом можливос-

ті швидкого перемикання між порівнюваними картами на моніторі. 

Крім проекцій та компонування треба уніфікувати зміст карт, забезпечити-

однотипність побудови легенд. При дослідженнях міжнародних зв’язків оди-

ниці картографування мають бути різними на локальному, національному і 
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макрорегіональному рівнях. На рівні адміністративних районів і областей оди-

ницями картографування є окремі підприємства. При зменшенні масштабів карт 

об’єктами картографування стають промислові пункти, суспільно-територіальні 

системи адміністративних районів, областей. Деякі глобальні особливості між-

народних економічних зв’язків слід зображати в межах одиниць картографуван-

ня вищих ієрархічних рівнів: країн, груп країн, макрорегіонів, континентів.

1.3.4 Системна парадигма: сутність системної методології розроблення 
карт 

Системи розглядаються нині як цілісності, утворені множиною елементів, які 

перебувають у певних відношеннях і зв’язках один з одним. Системний підхід 

визначається в якості принципу вивчення об’єктів як систем.  

Розмаїття підходів і визначень систем у сучасній науці [69], зокрема в геогра-

фії [67, 249, 292, 299], дозволяє виділити загальні властивості систем, зафіксовані 

в більшості визначень: 1) наявність множини елементів (компонентів); 2)  ціліс-

ність системи; 3) взаємозв’язок і взаємообумовленість елементів, які складають 

систему; 4)  ієрархічний порядок і певна організація систем; 5) елементність – 

особливий спосіб функціонування елементів у системі як єдиному організмі.

Важливою складовою концепції є розуміння територіально-просторової ор-

ганізації міжнародних зв'язків з позицій загальної теорії систем спільно з синер-

гетичною парадигмою. Такий погляд передбачає розгляд світової суспільно те-

риторіальної системи  (ССТС) як відкритої динамічної системи, яка перебуває в 

процесі самоорганізації. 

Існує декілька концепцій, які по-своєму відстоюють системну сутність карто-

графії і можуть бути використані при картографуванні міжнародних звʼязків [7, 

24, 68, 167, 278]. 

Найбільш поширеними вважаються [68, 293, 299]: теоретико-множинна 

(системні конструкції вводяться за допомогою понять: множина, елемент, відно-

шення тощо);  кібернетична (системні конструкції вводяться за допомогою по-

нять: вхід, вихід, зворотній зв’язок тощо); параметрична (системні конструкції 
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вводяться через різні характеристики елементів системи, системоутворюючих 

властивостей, відношень, через характеристики відношень між компонентами 

різних рівнів); лінгво-семіотична (системні конструкції вводяться за допомогою 

сукупності семіотичних правил, а мова карти сприймається як системно-струк-

турне утворення). 

В теорії системного картографування карти й атласи розглядаються як моделі 

геосистем, а картографічна інформація – як результат взаємодії карти й користува-

ча шляхом передачі їх через систему картографічних образів [25]. Системне карто-

графування розглядає два основних аспекти дослідження: (аналіз) геокомплексів 

як систем та їх моделювання в системі карт [295].  

Застосування системної парадигми [78] до об’єкта географічних досліджень 

дозволяє стверджувати, що всі земні системи є складними системами, елемента-

ми яких є системи більш низького територіального рівня, і відкритими система-

ми, що мають інтенсивні зв’язки – обмін речовиною, енергією та інформацією із 

зовнішнім середовищем, тобто іншими як географічними, так і негеографічними 

(космічними, фізичними) системами [265, С. 13]. Системний підхід до вивчення 

геосистем передбачає пізнання окремих їх компонентів – системний аналіз. 

В природничих та суспільних науках розрізняють два шляхи системного ана-

лізу. Перший шлях – топологічний, що вивчає симетрію, будову, поведінку, іє-

рархію та еволюцію систем. Вихідні положення другого шляху – десмографії 

(шляху до розуміння зв’язків) – сформульовані Е. Снядетським у книзі «Теорія 

органічних істот». З положень десмографії для наших задач  важливе викорис-

тання маргінального (пізнанні складних прикордонних сумішей (лімітрофні по-

яси [252, С. 128-136], межі та буферні зони соціально-культурних систем [237]);  

трансфертного (відтворення порядку зв’язків) та інтеракційного (взаємодії 

геосистем одного порядку) шляхів пізнання [265, С. 17]. 

Інтеракційний шлях вивчення відношень і зв’язків об’єктів характеризуєть-

ся поглядом на суспільні події як прояви дії рівнозначних «факторів», зокрема 

М. Вебером. Цей підхід отримав розхвитку у працях В.С. Преображенського з 

дослідження ландшафтів, у яких він вів мову про те, що процеси інтеграції не 
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просто об’єднують компоненти зв’язками, а народжують певні цілісності. 

Сучасна концепція геоінформаційного картографування як важливий фун-

дамент дослідження надає інструменти для системного розгляду об’єкта дослі-

дження шляхом застосування методів геоінформаційного моделювання. 

Системний підхід передбачає не тільки вивчення міжнародних зв’язків як 

систем, а й дослідження їх системними методами. Він відкриває шлях для більш 

глибокого розуміння стану, структури міжнародних зв’язків, їх самоорганізації 

та динаміки, що є передумовою для науково прогнозування. 

Метою системного картографування міжнародних зв’язків є створення уні-

версальної розширюваної системи картографічних моделей, яка комплексно відо-

бражає наявність, зміст, стан, динаміку та функціонування міжнародних зв’язків 

різного рангу. 

Системне картографування міжнародних зв’язків передбачає дві стадії – сис-

темний аналіз об’єкта та його картографічне моделювання на базі геоінформацій-

них технологій. На першій стадії визначається об’єкт картографування. На дру-

гій стадії здійснюється структурний аналіз окремих видів міжнародних зв’язків, 

укладання структурно-графічних моделей, баз даних та картографічних моделей. 

Гіперсистема міжнародних зв’язків України є поліструктурною, поділяючись 

на компонентно-функціональну, територіальну (просторову), організаційну та 

структуру динаміки (хроноструктуру). З іншого боку, поліаспектне, синтетич-

не дослідження міжнародних зв’язків передбачає інтегративний облік усіх цих 

окремих структур, окремих властивостей об’єкта вивчення. Необхідно зазначити 

своєрідність використання типології, класифікації та конкретизації міжнародних 

зв’язків. Вона полягає в тому, що система міжнародних зв’язків як об’єкт, який 

систематизується, повинен бути визначений відповідно до трьох сфер: компо-

нентно-функціональної, територіальної та управлінської. Завершена систе-

матизація дає відповідь на такі запитання: до яких сфер виробництва послуг, до 

якої просторової системи і до якої системи управління належать досліджувані 

системи міжнародних зв’язків. 

Компонентно-функціональна структура розкривається в розумінні суспільних 
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функцій транскордонних потоків людей, речовини, енергії та інформації. До них 

слід віднести задоволення потреб людей в отриманні доходу, освітніх, пізнаваль-

них, рекреаційних; органів влади у забезпеченні національних інтересів держав 

та безпеки громадян; підприємців – у отриманні прибутків, інтеграції, координа-

ції, інформаційного обміну тощо. 

Організаційна структура міжнародних зв’язків стосується сфери управління і 

складається з наступних заходів, таких як розподіл завдань, координація та контр-

оль, спрямованих на досягнення організаційних цілей (захист громадян держави, 

отримання прибутків, покращення якості життя тощо). Для міжнародних зв’язків 

механізми координації та управління сукупністю політичних, міграційних, еко-

номічних, культурних міжнародних зв’язків та їх поєднань здійснюються відпо-

відними органами: державними, корпоративними, громадськими, професійними. 

Територіальна структура систем міжнародних зв’язків – сукупність певним 

чином організованих і поєднаних територіальних елементів, які перебувають 

в складній взаємодії у процесі їх розвитку та функціонування. Територіальна 

структура системи міжнародних зв’язків поділяється на два типи: лінійно-аре-

альний та лінійно-вузловий.  Найважливішими її елементами слід вважати вузли, 

центри, пункти міжнародних зв’язків і канали зв’язків (комунікаційний каркас), 

який об’єднує всі елементи в єдину систему. Зростання, розвиток і спад – найваж-

ливіші динамічні категорії, які описують хроноструктуру системи міжнародних 

зв’язків. При цьому зростання характеризується прогресивними змінами в стані 

міжнародних зв’язків, а розвиток – прогресивними якісними змінами. Останній 

пов’язаний насамперед із структурними змінами об’єктів міжнародних зв’язків. 

Концепція географічної картографії знаходить вираз у системному підході до 

картографування міжнародних зв’язків різних видів як геосистем різної склад-

ності і різного просторового охоплення, їх компонентів і елементів. Вивчення 

рівня і характеру інтеграції складових різного виду міжнародних зв’язків, інтен-

сивності та характеру міжсистемних зв’язків є одним із основних завдань сис-

темного картографічного моделювання. 

Системні принципи застосувуються на різних етапах картографування 



82

міжнародних зв’язків, починаючи з приведення до логічної послідовності та 

ієрархічної упорядкованості вихідної неструктурованої інформації (структур-

но-графічне моделювання). Завдання географа-картографа при цьому полягає у 

логічному структуруванні вихідної інформації з метою забезпечення якості її ві-

дображення графічними засобами, тобто адекватного перекладу на мову карти.

Одна з найважливіших ланок процесу проектування – розроблення структур-

но-графічних моделей як допоміжного засобу при створенні серії карт. На підго-

товчому етапі укладена загальна структурно-графічна модель системи міжнарод-

них зв’язків, у якій реалізується загальний підхід до організації змісту серії карт. 

Модель (рис.1.3.4.1) має важливе значення для структурного поділу, визначен-

ня складу і послідовності розміщення окремих серій, груп карт і окремих карт. В 

ній відтворена логічна схема внутрішньої будови системи міжнародних зв’язків у 

вигляді сукупності компонентно-функціональних утворень і системоутворюючих 

зв’язків. Призначення таких схем як моделей – сприяти забезпеченню адекватно-

го відтворення за допомогою множини карт уявлень про міжнародні зв’язки як 

об’єкт картографування, його структуру, функціонування, взаємообумовленість, 

процеси управління зв’язками. Ця теоретична графічна модель ефективна і на на-

ступних етапах дослідження при декомпозиції з метою картографування окремих 

компонентів, оскільки в ній визначені єдині принципи побудови окремих груп 

карт, рівнів детальності шляхом узгодження груп карт і окремих карт, що є важ-

ливим для досягнення внутрішньої єдності серії карт як системи. 

На основі загальнотеоретичної графічної моделі з урахуванням географічних 

особливостей окремих видів міжнародних зв’язків укладені окремі тематичні 

графічні моделі, за допомогою яких здійснюється перехід від загального бачення 

картографування міжнародних зв’язків до кожної групи міжнародних зв’язків. 

Саме в них відтворена географічна структура їх функціонування в Україні та в 

світі, показана структура та детальність груп карт, виділені типові блоки інфор-

мації, відображено склад елементів окремих видів міжнародних зв’язків, їх озна-

ки, параметри та показники, які потребують показу в усій серії карт та на окре-

мих картах. Саме ці блоки постають елементами змісту карт та їх доповненням 
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у вигляді структурно-динамічних діаграм, графіків, текстів, таблиць та інших 

елементів карт. Ці моделі використовуються як при системному створенні карт 

міжнародних зв’язків (розробленні тематики, зборі матеріалів, укладанні, оформ-

ленні, редагуванні), так і при системному використанні карт (аналізі та оцінці їх 

змісту).   

Методологічною основою досліджень міжнародних зв’язків стає філософ-

ський постмодернізм, який є реакцією науки на входження цивілізації в епоху 

постіндустріального розвитку. Нині йдеться вже не про картину природи, а про 

картину нашого ставлення до природи [55]. Нині наука ґрунтується на прин-

ципах нерівноважсності, нестійкості, становлення; нестабільність, еволюція і 

флуктуації розглядаються як фундаментальні характеристики природних і соці-

альних процесів; перехід до дослідження відкритих, нерівноважних, складних 

систем, що мають здатність самоорганізації та еволюції; дослідження феноме-

нів хаосу і стрибкоподібного мимовільного переходу до впорядкованого руху, 

Рисунок 1.3.4.1 Структури системи міжнародних зв’язків.
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що супроводжується кооперативним ефектом; виникнення в складних системах 

когерентного руху, який призводить до руху від хаосу до порядку і до утворення 

структур; наявність біфуркацій, тобто точок перебудови системи, де певний її па-

раметр перевищує критичне значення; фіксується множинність можливих шляхів 

еволюції і здійснюється вибір траєкторій еволюції системи [244]. Формування 

синергетики і теорії дисипативних10 структур дозволило побудувати моделі само-

організації, в яких виявлялися б ті сильні ефекти, які неспівставні із зовнішньою 

дією і які обумовлені направленою флуктуацією одного з чинників. Саме завдяки 

синергетиці в центр науки було поставлено дослідження незворотних процесів, 

що характеризують і природу, і суспільство, і людську культуру.

Замість побудови єдиної, узагальненої системної теорії постнекласична наука 

висуває на перший план проблемно–орієнтіровані дослідження. Вони спрямо-

вані на рішення або соціально значущих цілей, або завдань, важливих з позицій 

внутрішньої логіки науки. Дослідження наукових основ картографування міжна-

родних зв’язків переслідує обидва ці завдання. 

Картографічне  моделювання  міжнародних зв’язків пов’язане з багатоманіт-

ністю концептуалізацій [174]. Такі концептуалізації знання про об’єкт картогра-

фування випливають з поглядів представників різних наукових шкіл на об’єкт 

картографування та різних ціннісних орієнтирів у процесі його дослідження. 

Наукове знання постає як багаторівнева мережа взаємозв’язаних символічних 

концептуалізацій, а її вузли – як смислові концепти, що існують в актах наукової 

комунікації, зокрема, в картографічних творах. 

Картографування міжнародних зв’язків виходить з множинності способів по-

яснення досліджуваних процесів і явищ, і, як наслідок, імовірнісного трактування 

наукового знання. Важливою особливістю дослідження такої складної системи є 

сценарне мислення, яке передбачає фіксацію багатоваріантних шляхів еволюції 

та нелінійної динаміки міжнародних зв’язків, при цьому прогноз майбутнього 

стану системи міжнародних зв’язків стає імовірнісним. 

10 Дисипативний – пов’язаний з втратами механічної енергії, частина якої з часом 
перетворюється на інші види енергії.
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Системність інформаційної бази картографування забезпечується шляхом 

узгодженого використання даних офіційних джерел. З метою забезпечення по-

шуку інформації бази картографічних даних супроводжуються детальними мета-

даними (структурованими даними, що являють собою характеристики описува-

них сутностей з метою їх ідентифікації, пошуку, оцінки, управління ними [355]). 

Геоінформаційне моделювання (ГМ) нині стає головними засобом інтелек-

туальної обробки і відображення просторової інформації для отримання нових 

знань про систему «Суспільство-природа» (рис. 1.3.4.2).

Центральним елементом процесу створення-використання карт міжнародних 

зв’язків є система наукових знань про об’єкт дослідження, що дає можливість 

створити ряд геоінформаційних моделей від суто теоретичних (інформаційних, 

вербальних, структурно-графічних) до карт, їх серій та атласів різноманітних за 

формами видання аналогових (поліграфічних) та цифрових. 

Результатом картографування є створення системи різноманітних картогра-

фічних творів (геозображень) глобального, національного та регіонального рів-

ня, що містить знання про функціонування світогосподарської системи в певні 

моменти часу та її еволюцію. Споживачами цієї картографічної продукції є пред-

ставники державних структур, освітяни, науковці, комерційні організації та окре-

мі громадяни, які використовують її для прийняття рішень у широкому спектрі 

зовнішньоекономічних та зовнішньополітичних завдань. 

В процесі моделювання міжнародних зв’язків створюються карти різного 

змісту, деталізації, масштабів, призначення. Потребує практичної реалізації кон-

цепція забезпечення представників бізнесу спеціальними оперативними картами 

зовнішньої торгівлі, кон’юнктури світових ринків тощо. 

Картографування міжнародних зв’язків слід розуміти як систему картогра-

фічного дослідження потоків людей, речовини, енергії, інформації, що здій-

снюється на міжнародному рівні національними державами, суб’єктами гос-

подарської діяльності, соціумами та окремими громадянами на основі геоін-

формаційного моделювання.  

Функціями картографування міжнародних зв’язків є: науково-довідкова 
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– забезпечення наукових досліджень в галузях суспільних наук; управлінська 

– обґрунтування прийняття рішень в державному і корпоративному управлінні; 

навчально-просвітницька – формування цілісного уявлення про сукупність про-

цесів, які характеризують сучасну світогосподарську систему. 

Відомо, що картографічне моделювання – це розроблення, аналіз і перетво-

рення картографічних творів як моделей об’єктів і процесів з метою їх викорис-

тання та набуття нових знань щодо досліджуваних об’єктів [128]. Системність у 

картографічному моделюванні міжнародних зв’язків полягає у логічній послідов-

ності карт та уніфікації структури і змісту серії карт; всебічному й вичерпному 

охопленні тем, сюжетів і показників картографування; системному проектуванні 

карт і розробленні баз даних, використанні умовних позначень, які забезпечують 

високу інформативність; системному ГІС-аналізі та моделюванні на основі БД і 

баз географічних знань. 

Міжнародні зв’язки України являють собою складну багатокомпонентну сис-

тему, функціонування якої описується численними параметрами. Гіперсистема 

Рисунок 1.3.4.2 Системна організація процесу створення і використання карт 
міжнародних зв’язків.
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«міжнародні зв’язки України» поділяється на відносно замкнені підсистеми (пе-

редумови розвитку зв’язків, міжнародні політичні зв’язки України, міжнародні 

міграції населення, міжнародні економічні зв’язки, міжнародні культурні зв’язки, 

міжнародні туристичні зв’язки). Територіальна та функціонально-компонентна 

ієрархічність, розмаїття видів та складність їх структури потребує обґрунтування 

змісту карт міжнародних зв’язків різного виду. Склад і тематика карт визначаєть-

ся відповідно до структури та особливостей функціонування певного виду між-

народних зв’язків. 

При системному картографічному моделюванні розробляється система карто-

графічного відображення – серія карт міжнародних зв’язків. Створюються карто-

графічні моделі певної системи, що всебічно й точно відображають її структуру 

та функціонування. Тематика карт визначається відповідно до структури й функ-

ціонування певного виду міжнародних зв’язків. Системна теоретико-методоло-

гічна концепція картографування міжнародних зв’язків України дає можливість 

відтворити їх цілісність, ієрархічність, поліструктурність, головні взаємозв’язки 

та механізми взаємодії. При проектуванні системи карт важливо правильно об-

рати засоби та форми подання інформації. Завдання картографа полягає у кон-

струюванні такої знакової системи, логіка якої відтворювала б логіку структури і 

функціонування системи міжнародних зв’язків і закономірності сприйняття зна-

кового зображення. Системний принцип у проектуванні знаків виявляється у ви-

раженні графічними засобами ієрархічних ступенів (систем, підсистем, окремих 

компонентів і показників). Вихідний момент для проектування знакових систем 

– класифікація об’єктів картографування, яка визначає в загальних рисах загаль-

ну структуру системи знаків, кількість таксономічних категорій різних рангів, їх 

значення, підпорядкованість; вказує на тісноту і взаємозв’язків і залежності явищ 

і процесів, які певним чином мають бути систематизовані та отримати відобра-

ження в графічній формі. Системний принцип зумовлює логіку в побудові знаків, 

чітко відокремлюючи відмінності між знаками підсистем, зберігаючи їх графічну 

схожість в межах кожної підсистеми, в той же час забезпечуючи достатню від-

мінність графічних примітивів для знаків, що характеризують окремі показники. 
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Розуміння сутності міжнародних зв’язків як об’єкта картографування, його спе-

цифіки, сприяє збагаченню інформаційних властивостей карт, їх змісту.

Змістовий системний аналіз міжнародних зв’язків як об’єкта картографуван-

ня створює необхідні передумови для успіху їх формалізованого математичного 

опису і впровадження їх моделювання та ГІС-аналізу. Він сприяє системній гео-

іфнормаційній упорядкованості під час розроблення структур БД для створення 

спеціалізованої ГІС міжнародних зв’язків України. 

 1.3.5 Концептуальна модель картографічної системи 
пізнання міжнародних зв’язків 

 

Картографічне дослідження міжнародних зв’язків базується на концептуаль-

ній моделі картографічної системи пізнання і враховує географічні та історичні 

проблеми розвитку системи звʼязків. Ця концептуальна модель вміщує теорети-

ко-методологічну і методичну концепцію створення і використання карт міжна-

родних зв’язків. Вона містить вихідні методологічні принципи картографування 

міжнародних зв’язків: комплексність (характеристика обʼєкту з усіх боків, що 

враховує різноманітні його риси); системне відображення міжнародних зв’язків 

(розгляд міжнародних зв'язків як системи центрів, ареалів та потоків і моделю-

вання їх за допомогою системи карт), історизму та динамізму, репрезентативнос-

ті, проблемноі орієнтації та збалансованості інформації. 

Теоретико-методологічна концепція базується на системі знань, в основу 

яких покладені: геоінформаційна концепція сучасної картографії, сформульова-

на О.М. Берлянтом, відповідно до якої картографія розглядається як наука про 

інформаційно-картографіне моделювання та пізнання геосистем [19, 24, 26, 56]; 

розроблений автором поняттєво-термінологічний апарат картографічних дослі-

джень; поняття про сутність міжнародних зв’язків, підходів до їх класифікації, 

зннаня про їх структуру, механізми функціонування; розуміння сутності геоін-

формаційних систем як інструменту для оброблення та аналізу просторової ін-

формації [371]; основи системи комп’ютерної картографії.
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Розвиваючи думки І.М. Маєргойза [216, С. 159], відзначимо наступні аспекти 

дослідження міжнародних зв’язків. 1). Вивчення зовнішніх відносин країн пови-

нно здійснюватися з урахуванням їх соціально-економічних передумов (політи-

ко-географічне, економіко-географічне положення [205], галузева і територіаль-

на структура господарства учасників зв’язків, демографічний потенціал, еколо-

гічна ситуація). 2). Аналіз міжнародних зв’язків треба здійснювати як ивчення 

діяльності, що відображає участь країн у МПП в умовах глобалізації суспільної 

динаміки. 3). Районний підхід в дослідженнях передбачає врахування розміщен-

ня підприємств-експортерів та «адрес» імпорту в межах України. 4). Необхідним 

є спеціальний аналіз інфраструктури міжнародних зв’язків і використаної для 

їх забезпечення логістичної схеми (переміщення вантажів певними маршрутами 

через морські порти, пункти пропуску). 6. Необхідним є врахування новітніх осо-

бливостей міжнародних ринків (товарів, послуг, праці, інформації).  

Методологія картографічних досліджень міжнародних зв’язків України пред-

ставляється як характеристика компонентів наукового дослідження: його об’єкта, 

предмета, завдання дослідження; сукупності дослідницьких засобів, необхідних 

для вирішення завдань даного типу, а також формує уявлення щодо послідов-

ності дій при їх вирішенні. Комплексне картографічне дослідження міжнародних 

зв’язків України з країнами світу полягає у виявленні та генералізованому моде-

люванні їх просторових структур, зв’язків і відношень. Головне спрямування ме-

тодології картографічних досліджень міжнародних зв’язків полягає у визначенні 

принципів, форм, шляхів і методів їх картографічного моделювання і аналізу. 

Загальнонауковий рівень методології наукових досліджень охоплює логічні 

методи абстрагування, аналізу, синтезу, аналогії. До нього відносять найзагальні-

ші форми умовиводів – індукцію й дедукцію. 

Проблемно-теоретичні напрями дослідження міжнародних зв’язків залежать 

від розвитку географічної науки і обмежуються сучасним рівнем знань. Наукові 

пошуки стосуються великих груп міжнародних зв’язків (політичних, соціальних, 

економічних) з подальшою їх деталізацією. Прикладне картографування між-

народних зв’язків має застосування при прийнятті рішень у сфері практичної 
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діяльності. 

Методологія як організаційна система процесу дослідницької діяльності, на 

яку слід спиратися в ході отримання та розробки знань у рамках картографуван-

ня міжнародних зв’язків, поєднує: 1) виділення особливостей і обґрунтування 

принципів створення картографічних творів, які відображають стан міжнарод-

них зв’язків та практичне використання карт; 2) формулювання логічної структу-

ри картографування (суб’єкт, об’єкт, предмет, форми, засоби, методи, результат); 

3) визначення часової структури дослідницької діяльності (фази, стадії, етапи). 

Поділяючи погляди на різноманітні форми міжнародних зв’язків, сформульо-

вані у численних наукових працях, автор стверджує, що карти міжнародних 

зв’язків – це просторово-часові образно-знакові моделі, що відображають по-

токи людей, речовини, енергії та інформації, які перетинають державні кор-

дони і поєднують населення та господарські системи різних країн. 

Шляхи наукового пізнання при картографічних дослідженнях міжнародних 

зв’язків охоплюють загальнонаукові та конкретно-наукові дослідницькі підходи. 

Значну роль в удосконаленні цих шляхів відіграла залучення картографією як но-

вих загальнонаукових підходів (системного, інформаційного, кібернетичного, 

моделювання) так і методів окремих наук – географії, економіки, демографії, 

статистики. 

Методологічною основою картографічного моделювання міжнародних 

зв’язків України є система принципів [201] та підходів (рис. 1.3.5.1).  

- Принцип комплексності  забезпечує відображення міжнародних зв’язків як 

єдиної полісистеми, що передбачає спільне вивчення міжнародних політичних 

стосунків, міграцій населення, економічного й культурного обміну та надання 

послуг (різних видів міжкомпнентних і територіальних комплексів – поєднань 

господарських об’єктів у геосистемі та їх взаємозв’язках у розвитку) [248, с. 33]. 

- Принцип синтезу дозволяє цілісно відобразити окремі явища і процеси в 

міжнародних зв’язках, забезпечує залучення у обіг узагальнюючих понять, по-

казників, умовних знаків. Інтегративний підхід  у картографуванні міжнародних 

зв’язків має реалізуватися в ході створення синтетичних і типологічних карт з 
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Рисунок 1.3.5.1 Етапи картографування міжнародних зв’язків. 



92

високий ступенем упорядкування інформації про об’єкти картографування. 

  – Принцип історизму та динамізму,  що реалізується в розробленні карт 

етапів розвитку й динаміки міжнародних зв’язків, які розвиваються й трансфор-

муються.  Як справедливо зазначав Т. Хагерстранд: «Середовище життя людини 

значною мірою залежить від часу і підкоряється періодичності». Сучасна терито-

ріальна організація населення, господарства та відносин між окремими народа-

ми, країнами, цивілізаціями зазнає як поступових так і стрибкоподібних змін (бі-

фуркацій) в окремі моменти часу. Історико-георафічний аналіз умов і стану між-

народних зв’язків України спирається на розуміння вихідних принципів устрою 

держави, які істотно відрізняються в різні історичні періоди існування України 

незалежної та України в складі різних держав. Народовладдя; державний суве-

ренітет; пріоритет прав і свобод людини і громадянина; верховенство права; по-

літичний і економічний плюралізм; свобода особи та її розвиток; рівноправність 

усіх громадян інші чинники визначають базис дослідження міжнародних зв’язків 

у сучасній Україні. Але при вивченні двосторонніх зв’язків слід також враховува-

ти правові норми, які функціонують у країнах-партнерах, генетично пов’язаних з 

відмінними від України історичними подіями і розвитком суспільства цих країн. 

- Принцип репрезентативності інформації передбачає забезпечення в ході 

дослідження виваженості інформації, її сучасності та її відповідність дійсності; 

застосування ГІТ при картографічному моделюванні дозволяє проводити перед-

картографічне оброблення значного обсягу інформації, подавати її у зручному 

для подальшого використання вигляді. 

- Принцип проблемної орієнтації полягає у відтворенні сучасного стану 

міжнародних зв’язків для подальшого їх вивчення та застосування нових знань 

на практиці  для вирішення проблемних ситуацій. 

- Принцип системності, який використовується на всіх етапах досліджен-

ня: вивчення об’єкта картографування, впорядкування інформації, розроблення 

тематики й змісту карт, проектування легенд, розроблення класифікацій, обґрун-

тування системи показників та підбір засобів картографічного зображення. Це ж 

стосується збалансованості карт серії: кратності масштабів; узгодженості карт за 
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змістом, дотримання одного рівня генералізації у відборі суттєвого та його уза-

гальнення відповідно до тематики і масштабу карти. 

Системність передбачає використання наукових основ картографічного мо-

делювання за межами окремого дослідження і стосується як використання карт 

досліджуваної темтики, так і обґрунтування напрямів та інтенсивності міжна-

родних зв’язків, захисту національних виробників, інформування громадськості 

про діяльність України на міжнародній арені. Саме системний підхід дозволяє 

дослідити нові, транснаціональні суб’єкти дії, слабко пов’язані з націями-держа-

вами, на територіях яких вони розгортають свою діяльність, змінилися принци-

пи побудови міжнародних систем управління, класи завдань, поставлених перед 

ними, та і вся семантика міжнародних відносин [234]. 

 В роботі  застосовані  ряд принципів географічних досліджень складних сис-

тем, сформульованих Е.Б. Алаєвим [3], М.В. Багровим [11],  Н. Мукітановим, 

І.М. Маєргойзом [215], М.Д. Пістуном [254], О.І. Шаблієм [329], з доповне-

ннями автора, які визначені властивостями зв’язків як об’єкта дослідження. 

Загальнонауковим принципом картографування міжнародних зв’язків є систем-

ність, тобто розгляд цього об’єкта як цілісної множини взаємодіючих компонен-

тів з усіма їх внутрішніми та зовнішніми взаємодіями.

Системний підхід та системне моделювання складають теоретико-методо-

логічну основу картографування міжнародних зв’язків на всіх етапах досліджен-

ня – від інформаційного забезпечення до автоматизованого створення і викорис-

тання карт (електронно-графічного моделювання та просторового ГІС-аналізу). 

Системне картографічне дослідження міжнародних зв’язків України базується 

на врахуванні географічних особливостей їх розвитку, розміщення, структури і 

функціонування. На основі структурної визначеності об’єкта картографування 

(наприклад, за допомогою структурно-графічних моделей) розробляється склад, 

тематика та зміст карт. 

Виходячи із загальних принципів системного підходу і враховуючи структуру 

об’єкта дослідження, особливості його функціонування, обґрунтовуються осно-

вні системні принципи, покладені в основу картографічного моделювання. 
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Картографічна модель відображає реальні сутнісні та просторово-часові від-

ношення; локалізація, якісна та кількісна характеристика геоінформації (у стати-

ці, динаміці, ретроспективі, відображенні сучасного і прогнозного станів) пере-

дається графічними знаковими системами [128, 304].

Картографічне моделювання просторово-часової взаємодії  різних країн по-

требує показу просторових характеристик об’єктів (їх положення, протяжності, 

відношень), дискретних і континуальних просторових структур, їх тополого-гео-

метричних характеристик. Просторова взаємодія ознак і відношень об’єктів ви-

ражається у просторовій взаємодії картографічних умовних знаків.

Моделювання змісту карти розуміється як цілісний процес наукового і тех-

нічного проектування, який складається з: 1) формування загальної ідеї карти; 

2) вивчення міжнародних зв’язків України як об’єкта картографування та роз-

роблення структурно-графічних моделей; 3) вивчення картографічних джерел; 4) 

визначення параметрів карти, вибір і обчислення інформативності картографіч-

ного зображення та норм генералізації; розрахунок шкал умовних знаків; 5)  роз-

роблення легенди й зразка карти. 

Синергетичний підхід передбачає розуміння того, що еволюція світової сус-

пільно-територіальної системи супроводжується перехідними режимами функці-

онування – проходом через точки біфуркації в яких стрибкоподібно змінюються 

її параметри. Актуальними темами дослідження стають процеси обміну енергі-

єю, речовиною та інформацією між взаємодіючими системами і зовнішнім серед-

овищем; прямі і зворотні зв'язки; ієрархії потоків субстанцій; циклічний, кумуля-

тивний і потоковий характер міжнародних зв'язків. 

Актуальний нині математичний підхід у дослідженні міжнародних зв’язків 

має бути спрямований на обґрунтування вибору оптимальних показників кар-

тографування, визначення математичних залежностей і відношень між ними. 

Застосування математичних методів сприяє використанню в картографії мате-

матичного мислення (абстрагування), математичної інтерпретації явищ, а та-

кож створенню на основі алгоритмічної мови логіко-математичної побудови 

картографічного зображення. Воно може розглядатися як методологічна основа 
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автоматизації в картографії. У зв’язку з цим особливо важливим є застосування 

МКМ, сутність якого полягає в органічному поєднанні математичних моделей і 

карт для створення нових карт [99].   

Інформаційний підхід у картографуванні міжнародних зв’язків України ак-

центує увагу на передачі інформації у графічній формі, а система карт того або 

іншого виду міжнародних зв’язків України розглядається як цілісна інформацій-

на система [44]. Подана на картах інформація міститься у всіх її елементах окре-

мо, у структурній композиції обраних елементів, у їх системній множині. 

У процесі застосування при картографуванні міжнародних зв’язків інформа-

ційного підходу та ідей теорії інформації заслуговують на увагу принципи опти-

мального кодування й декодування інформації. Вони розробляються відповідно 

до теорії кодування – розділу теорії інформації, що визначає способи ототож-

нення повідомлень із сигналами, які їх відображають. Згідно з ним символам 

з більшою ймовірністю ставляться в відповідність коротші коди. Так само при 

картографуванні для об’єктів, що частіше зустрічаються, варто застосувати най-

простіші графічні позначення. Картографічна інформація ˗ результат сприйнят-

тя картографічних образів, які визначаються просторовою комбінацією знакових 

систем [25]. Застосування до карти теорії інформації дає спосіб опису взаємодії 

між умовними знаками, картою та її споживачем. 

Підходи інформатизації та кібернетизації досліджень висуваються суспіль-

ною практикою і стосуються насамперед прикладного значення карт міжнарод-

них зв’язків як каналів інформування громадськості про стан світового господар-

ства і розселення шляхом створення автоматизованих картографічних систем.  

 

1.4 Висновки до розділу 1

1. В роботі сформульована проблема обґрунтування теоретико-методологіч-

них засад картографічного дослідження міжнародних зв’язків України з сис-

темних позицій. Ця проблема виникає внаслідок протиріччя між формуванням 
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постіндустріальної господарської системи та рівнем його картографічного 

забезпечення. 

Автором вперше розглянуто міжнародні зв’язки як об’єкт картографічних до-

сліджень з системних позицій. Міжнародні зв’язки України визначені як потоки 

людей, товарів, енергії капіталу та інформації, що нині поєднують Україну і 

країни світу та проникають крізь її кордони. 

Спираючись на численні дослідження з історії та культурології (Дж. 

Гелбрейта, Е. Тоффлера, М. Кондратьєва) здійснена періодизація міжнародних 

зв’язків України та визначено, що різні види зв’язків здійснюються паралельно та 

взаємопов’язано. Спираючись на ідеї Ф. Броделя, І. Валлерстайна, М. Мироненка, 

визначена системна сутність міжнародних зв’язків та критерії їх класифікації. 

За носіями або потоками, що формують міжнародні зв’язки та їх функціями 

слід розрізняти: 

1) потоки людей (соціально-виробничі; міграційні; соціально-медичні; со-

ціально-культурні; соціально-природні; соціально-політичні; соціальні неврегу-

льовані та протиправні; 

2) потоки речовини і енергії (природно-господарські; господарські; соціаль-

ні речовинні та енергетичні; соціально-природні та господарсько-природні; вій-

ськово-політичні; гуманітарні; економічні неврегульовані та протиправні;

3) потоки інформації (інформаційні виробничі; інформаційні соціальні; ін-

формаційні міжкультурні; інформаційні природні моніторингові, інформаційні 

політичні, інформаційні, неврегульовані, протиправні); 

4) потоки фінансів (фінансові господарські; фінансові соціальні; фінансові 

гуманітарні; фінансові неврегульовані та протиправні). 

За суспільними функціями, слід виділити чотири групи міжнародних зв’язків: 

політичні, міграційні, культурні, економічні. 

Міжнародні політичні зв’язки стосуються сфери управління і влади і мо-

жуть бути поділені поділити за функціями політичної взаємодії на дипломатичні, 

військово-політичні, економіко-політичні, соціально-політичні та ідеологічні. 

Міжнародні міграційні зв'язки – це переміщення людей, що відрізняються 
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тривалістю, напрямом, інтенсивністю, метою переміщення. 

Міжнародні культурні зв’язки – трансляція елементів культури: артефактів, 

соціофактів та ментифактів (матеріальних пам’яток культури, наукових знань, 

ідей, технологій, традицій, вірувань, світогляду тощо). Вони складаються з чис-

ленних інформаційних транскордонних потоків, які супроводжували розвиток 

сучасної цивілізації: поширення мов і релігій; поширення літератури і музики; 

виставки образотворчого мистецтва; театральні гастролі; кінематограф; обмін в 

галузі науки і технологій, освіти, культури виробництва і управління; обмін арте-

фактами (музейна справа), виставкова діяльність тощо.

 Поняття міжнародних економічних зв’язків охоплює низку матеріальних, 

фінансових та інформаційних потоків, що забезпечують функціонування світо-

вого господарства. До цього виду зв’язків слід віднести торгівлю товарами та по-

слугами; інвестиції; міграцію робочої сили; науково-технічне співробітництво; 

міжнародний туризм [452] та інші види діяльності. 

Визначено актуальність застосування нової самоорганізаційної парадигми в 

процесі вивчення міжнародних зв'язків зважаючи на їх варіативність і мінливість 

у просторі й часі процесів формування та функціонування міжнародних зв'язків. 

2. Автором вперше визначено та упорядковано систему понять потрібних для 

вивчення і  картографування міжнародних зв’язків України: «карти міжнародних 

зв'язків», «інфраструктура міжнародних зв'язків»,  «мережа», «міжнародний по-

діл праці», «ринок», «аутсорсинг», «інтеграція», «геокультура», «міграція», «діа-

спора» тощо. Встановлено зміст та взаємозв’язок понять «міжнародні зв’язки», 

«міждержавні зв’язки», «зовнішні зв’язки», «типи міжнародних зв’язків», «пере-

думови і наслідки міжнародних зв’язків».

3. Вперше проаналізовано і узагальнено стан картографування міжнародних 

зв’язків в Україні та за кордоном протягом ХХ ст. у серіях карт і атласах. Виявлено 

основні показники картографування, способи картографування та графічні засо-

би. Аналіз стану міжнародних зв’язків дозволив виявити три основні етапи в істо-

рії їх картографування: 1) новий час ХІХ початок ХХ ст.; 2) 1917 - 1991 рр.; 3) піс-

ля 1991 р. Обґрунтовано актуальність системного картографування міжнародних 
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зв’язків України, зокрема політичних, міграційних та культурних, які протягом 

ХХ ст. Майже не картографувалися.      

4. В розділі вперше визначено теоретичні, методологічні та методичні заса-

ди картографування міжнародних зв’язків України як нового проблемно-орієн-

тованого напряму системного картографування. Картографування міжнародних 

зв’язків України – це система методів і засобів картографічного дослідження по-

токів людей, речовини, енергії та інформації, що здійснюється на міжнародному 

рівні національними державами, суб’єктами господарської діяльності, соціума-

ми та окремими громадянами на основі геоінформаційного моделювання. 

Опрацьована концепція картографування міжнародних зв'язків  України: 

принципи, форми, шляхи і методи картографічного моделювання та аналізу; мо-

дель картографічної системи пізнання міжнародних зв’язків України. Визначено 

основні підходи до картографування: системний, інформаційний, кібернетичний, 

моделювання. Визначена актуальність застосування для створення систем карт 

структурно-графічного та електронно-графічного моделювання.

Розроблені структурно-графічні моделі, що відображають методологію кар-

тографічного дослідження міжнародних зв’язків (класифікація міжнародних 

зв’язків як об’єкта картографування, методологія процесу картографічних дослі-

джень міжнародних зв’язків, модель системи міжнародних зв’язків, системна ор-

ганізація процесу створення і використання карт міжнародних зв’язків, рівні та 

задачі картографування міжнародних зв’язків), їх структуру і функції як об’єкта 

картографування.
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РОЗДІЛ 2 
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕМАТИКИ ТА ЗМІСТУ КАРТ МІЖНАРОДНИХ 

ЗВ’ЯЗКІВ 

2.1.1 Тематичні групи карт (типи, види карт) 

Онвою наукового розроблення розроблення карт міжнародних зв’язків є їх 

систематизація і класифікація, в якості критеріїв якої використовують різні озна-

ки та їх поєднання. На вищих рівнях класифікації карт міжнародних зв'язків зна-

ходяться універсальні підходи: змістова концепція, ступінь інтеграції інформації 

(часткові та загальні карти, аналітичні та синтетичні, елементарні й комплексні); 

часові аспекти (карти сучасного, потенційного станів, прогнозні). Класифікації за 

основними критеріями (функції карт, їх цільове призначення, тематичний зміст) 

виходять в основному з конкретного змісту карт, що залежить від цілого ряду 

обставин. Вторинні критерії класифікації – масштаб, територіальне охоплення, 

часова частота (повторюваність), технологія укладання, форми розробки та кар-

тографічного подання, тісно пов'язані з основними критеріями.

Досвід класифікацій карт міжнародних зв’язків. Швидкий поступальний 

розвиток сучасної світогосподарської системи ставить важливе завдання: перео-

смислення з сучасних позицій підходів до класифікації карт міжнародних зв’язків, 

характерних для соціально-економічної картографії в СРСР.  М.М. Баранський 

та А.І. Преображенський у відомому посібнику [13] багато уваги приділили до-

свіду та методам створення карт вантажопотоків. А.І. Преображенський [260] 

визначив картографування транспорту як самостійну галузь економічної карто-

графії та розглянув особливості їх створення. Він виділив окремо тематичні гру-

пи карт шляхів сполучення, розвитку транспортної мережі, щільності руху. 

Карти міжнародної торгівлі розглядаються спільно з картами міжрайонного 

вантажообміну. Зі специфіки їх створення вказується лише зручність застосуван-

ня способів лінійних знаків, знаків руху та картограм. У монографії «Комплексні 

регіональні атласи» [239] І.В. Никольский та З.В. Самойленко наводять при-

близну тематику карт транспорту, серед яких до обов’язкових відносять карти 
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транспортної мережі, карти вантажних та пасажирських перевезень, кар-

ти інтенсивності руху транспортних засобів, карти транспортно-економіч-

них зв’язків. З виданих у колишньому СРСР атласів міжнародних зв’язків най-

більш детально були представлені в тематиці БСАМ [284, с. 116]. У підручнику 

К.О. Саліщева [278] карти міжнародних зв’язків не виділяються як окрема група, 

а розміщені як складові карт населення (механічний рух населення) та господар-

ства (транспорт, засоби зв’язку, торгівля і фінанси). О.М. Берлянт  [17, с. 222] 

карти транспорту та економічних зв’язків виділяє як окрему тематичну групу і 

вважає їх завданням відображення звязків населення і господарства в процесі 

виробництва, споживання та задоволення культурних та матеріальних потреб на-

селення. О.А Євтєєв [92] виділяє окрему групу карт транспорту та економічних 

зв’язків, проте не акцентує увагу на особливостях карт зв’язків міжнародного 

рівня. Картографування виробничих зв’язків розглянуто при відображенні функ-

ціональної структури промисловості Т.І. Козаченко, яка називає послідовність 

та напрями картографування зв’язків у міжгалузевих виробничих комплексах: 

1)  зв’язки по сировині, побічній та кінцевій продукції; 2) зв’язки по забезпечен-

ню засобами виробництва; 3) по постачанню найважливіших видів виробничих 

ресурсів (паливо, енергія та устаткування); 4) по використанню виробничої інф-

раструктури. До основних показників зв’язків автори відносять: напрям, об’єм 

потоків, їх функціональне значення, територіальне охоплення [128]. 

Класифікації карт зовнішньої торгівлі (ЗТ) прсвячено роботу І.М. Маєргойза 

[216, с. 164], у якій він запропонував виділяти такі групи карт: 1) всього світу; 2) 

світового соціалістичного ринку; 3) світового капіталістичного ринку; 4) конти-

нентів (чи частин світу); 5) інтеграційних або інших угруповань країн в межах 

субконтинентів; 6) країн; 7) окремих районів країн, що вирізняються розвинени-

ми міжнародними зв’язками. Розвиваючи запропоновану класифікацію, слід ви-

лучити з неї окремий розгляд соціалістичних та капіталістичних країн.  Залежно 

від характеру динамічності світової торгівлі І.М. Маєргойз пропонує виділяти 

карти: 1) кон’юнктурних процесів (загальної кон’юнктури, кон’юнктури окремих 

товарних ринків, оперативні кон’юнктурні карти); 2) структурних процесів, для 
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яких доречно використовувати осереднені дані; 3) карти змішаного характеру. У 

підсумку автор пропонує поділяти карти ЗТ на такі основні групи: 1) світова тор-

гівля в цілому; 2) світові товарні ринки; 3) регіональні ринки; 4) комплексні карти 

ЗТ окремих країн. 

Видатний радянський географ В.В. Покшишевський здійснив класифіка-

цію карт міграцій за змістом [256], яка з успіхом може бути використана для 

карт міжнародних міграційних зв’язків. До них віднесено карти: 1) міграційно-

го прибуття та вибуття, 2) сальдо міграцій, 3) результатів міграцій (відобража-

ють мігрантів та їх нащадків у населенні країн-реципієнтів).  Тематичні групи 

карт, що можуть використовуватись у геоетнополітичних дослідженнях, навів  

М.С. Дністрянський  [86]: 1) міграційних процесів, 2) розселення українців за 

межами української етнічної території, 3) ареали поширення етнічних меншин в 

Україні, їхня динаміка. Це є основою класифікації карт міжнародних зв’язків за 

змістом, масштабом, часовим періодом, територією геопланування (рис. 2.1.1.1). 

Назвемо напрями класифікації карт міжнародних зв’язків: інвентаризаційні – 

актуальний стан міжнародних союзів та угод, міжнародної торгівлі та міграцій, 

які виражаються переважно в кількісних статистичних показниках зовнішньое-

кономічної діяльності підприємств, промислових центрів, регіонів, країн, потоків 

міжнародних міграцій населення тощо; оцінювальні – ефективності міжнарод-

них зв’язків, їх внеску в досягнення завдань забезпечення конкурентоспромож-

ності країн і регіонів та впливу міжнародних зв’язків на якість життя населення 

в Україні та її регіонах; рекомендаційні – перспективні напрями та можлива ін-

тенсивність міжнародних зв’язків; прогнозні – динаміки майбутнього розвитку 

зовнішньої торгівлі, міграцій та культурного співробітництва між країнами. 

Наведемо основи класифікації карт міжнародних економічних зв’язків за те-

матикою: 1) тип міжнародних зв’язків – карти міграційних, політичних, еконо-

мічних та культурних зв’язків та їх поєднань (транскордонний обмін людьми, 

речовиною, енергією, інформацією або фінансами); 2) тип продукції, якою здій-

снюється міжнародний обмін. В Україні використовують класифікацію видів еко-

номічної діяльності – первинного, вторинного, третинного секторів економіки; 3) 
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Рисунок 2.1.1.1 Загальна класифікація карт міжнародних зв’язків.
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за видами транспорту, які здійснюють транспортування вантажів або перевезен-

ня пасажирів;  4)  за видами вантажів (насипні, наливні, контейнерні). 

Карти міжнародних зв’язків за фазами процесу зв’язку слід поділити на три 

великі групи: а)  передумов виникнення міжнародних зв’язків; б) власне міжна-

родних зв’язків; в) їх наслідків. Стосовно карт другої підгрупи, то в їх числі слід 

розрізняти карти за сукупністю процесів, що характеризують міжнародні зв’язки: 

політичними, економічними, міграційними та культурними та їх змішаними ти-

пами, які важко однозначно віднести до кожної з груп. 

У плануванні діяльності зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної сфер, 

карти є не лише джерелами необхідної інформації, але й засібом відображення 

поточної діяльності. Чинники, що впливають на можливість здійснення різних 

видів міжнародних зв’язків, можуть бути охарактеризовані лише за допомогою 

упорядкованої системи карт (аналітичних, комплексних та синтетичних). 

Розглянемо основні типи карт для дослідження міжнародних зв’язків та осо-

бливості їх створення. Ознакою класифікації карт міжнародних зв’язків є тери-

торіальний рівень геопланування (детальність змісту, масштаби карт та спо-

соби їх створення): глобальний (карти світу з відображенням основних ресурсів 

та маршрутів їх транспортування); країн; регіонів України; міст. В якості остан-

нього рівня геопланування на картах відображаються окремі підприємства та їх 

контакти з іноземними партнерами.  

Класифікація карт за масштабом. Загальновідомо, що масштаб карти ви-

значається її змістом: мірою просторової диференціації об’єктів та конфігураці-

єю та маршрутами їх системних взаємозв’язків. Не зважаючи на зменшення ролі 

чітких масштабів у геоінформаційному картографуванні, коли користувач може 

вільно змінювати масштаб у певному інтервалі,  рекомендованими для карт між-

народних зв’язків можуть бути типові масштаби для карт відповідних форматів 

(настільних, настінних) (табл. 2.1.1.1).  

Карти міжнародних зв’язків за призначенням слід умовно поділити на: на-

уково-довідкові, культурно-просвітницькі, навчальні, спеціального призначення. 

Науково-довідкові карти призначені для виконання наукових досліджень та 
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отримання максимально повної інформації і використовуються в першу чергу 

фахівцями в різних галузях міжнародних зв’язків (політиками, науковцями, біз-

несменами). Ця група карт для органів  влади. Міністерство закордонних справ 

України,  аналізуючи розселення українців  організовує мережу дипломатичних 

представництв. Державна служба експортного контролю  з'ясовюує обсяги між-

народних передач Україною озброєнь. 

Культурно-просвітницькі карти призначені для популяризації знань, ідей, кон-

цепцій. Іноді такі карти можуть мати значну ідеологічну складову і акцентувати 

увагу споживачів на певних історичних або політичних подіях. Вони не стільки 

відображають реальність, а швидше конструюють громадську думку. 

Навчальні карти міжнародних зв’язків призначені для висвітлення їх змісто-

вих, просторових і часових закономірностей для забезпечення процесу навчання. 

Основний напрям їх застосування в якості дидактичного матеріалу під час ви-

вчення суспільної географії України, світу та основ економіки в школі та вищих 

навчальних закладах. Головними користувачами цих карт є педагоги, студенти 

та школярі. Спеціальні карти міжнародних зв’язків насамперед повинні розро-

блятися для маркетоголів та представників бізнесу і повинні базуватися на най-

більш актуальній та оперативній інформації. Змістом цих карт може бути вивчен-

ня умов здійснення міжнародних зв’язків, їх моніторинг, пошук альтернативних 

ринків торгівлі товарами і послугами. 

Таблиця 2.1.1.1 Рекомендовані масштаби карт міжнародних зв’язків

Територія картографування Рекомендовані масштаби
Світ 1:20 000 000  і дрібніше

Європа 1:8 000 000 – 1:30 000 000
Україна 1:1 000 000 – 1:12 000 000

Регіони України (області, АРК) 1:200 000 – 1:3 000 000
Адміністративні райони 1:50 000 – 1:200 000

Окремі міста, групи промислових 
підприємств

1:10 000 – 1:50 000
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                          2.2 Проектування змісту карт міжнародних зв’язків  

Зміст карт міжнародних зв’язків ˗ відображення власне потоків міжнародних 

зв’язків та об’єктів, які взаємодіють або зазнають впливу в процесі такої взаємо-

дії. Розуміння територіальної організації об’єкта картографування є важливою 

передумовою його картографічного відображення. Багато вчених пропонували 

свої підходи до визначення моделей територіальних структур (Р. Брюне [352], 

М.Халас, П. Клапка [368]) названих хоремами11. Серед головних типів моделей 

називають: площі, лінії, потоки, точки контакту (проходи), зміни (територіальні й 

часові) та градієнти, а також їх просторову поведінку (ієрархію, гравітаційні мо-

делі, контакт, орієнтацію, просторову динаміку та спеціалізацію). Ці графічні мо-

делі просторової поведінки об’єктів є зручним інструментом для відображення 

організації географічного простору. Вони не вимагають складної математичної 

обробки даних, але потребують високого рівня узагальнення знань про об’єкт.  

Нині доцільне використання схеми Р. Брюне для розроблення знакових систем 

карт просторових зв’язків (рис. 2.2.1.1). Перший ряд схематичних позначень 

елементарних структур географічного простору (1-4) може характеризувати такі 

геометричні та топологічні відношення між об’єктами взаємодії як відстань, вза-

ємне розташування територіальних одиниць (центрів, регіонів, ареалів, класте-

рів, мереж). Сукупність або сітка елементарних структур простору (5-8) можуть 

відображати інфраструктуру та засоби географічних зв’язків (дорожню мережу, 

транспортні коридори). 

Географічні зв’язки, зважаючи на певні передумови та чинники, характеризу-

ються вибірковістю напрямків дії. Цей вид відносин називають тяжінням (9-12). 

Варіанти відображення відносин тяжіння для різних елементарних просторових 

структур характеризує наступний ряд малюнків. В суспільній географії понят-

тя «тяжіння» з оберненим знаком називають «відштовхуванням» або «витіснен-

ням». Тяжіння може еволюціонувати шляхом поступового зближення об’єктів 

та їх контакту (13-16) і початку обміну речовиною, енергією чи інформацією на 

11 Хорема - від грецького слова χωρα - «простір» або «місце в просторі».
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Рисунок 2.2.1.1 Класифікація елементарних структур геопростору [352].
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межі об’єктів. Вивчення положення та картографування географічних меж дослі-

джується науковцями в фізичній, суспільній та політичній географії [132] та кар-

тографії [126]. Значення поняття тропізму12 в географії подібне до його значення в 

біології і означає тенденції просторової поведінки географічних об’єктів залежно 

від неоднорідності впливу умов та чинників (17-20). Зокрема, асиметрія або дис-

пропорції в розвитку агломерації можуть бути пояснені близькістю державного 

кордону, рельєфом, чи іншими фізико-географічними особливостями території. 

Статичні карти можуть показати динаміку опосередковано через відображення 

полюсів зростання або занепаду, лініями руху об’єктів, ареалами їх поширення 

або просторової «тканини» змін, яка може відобразити неоднорідність руху різ-

ними маршрутами або різними напрямками у мережі (21-24). Традиційно такий 

вид елементів простору асоціюється з категорією «транспортної доступності». 

Останній рядок схеми (25-28) відображає ієрархію географічних об’єктів, пока-

зуючи найважливіші результати географічних зв’язків. 

Особливими точками простору є місця подолання потоком перешкод (портал 

або вхід потоку на територію країни, місця розділення та злиття потоків та обми-

нання ними перешкод). Ці точки також є важливими об’єктами картографування 

(аеропорти, митниці, прикордонні пункти пропуску). 

Для відображення потоків, що мають значну ширину, або займають всю те-

риторію картографування використовують сітково-площинний (растровий) спо-

сіб а в якості зображувальних засобів застосовують поля векторів, точок різного 

кольору або величини. 

Знаки руху (епюри), вперше впроваджені французьким картографом Ш. Дж. 

Мінардом (1781–1870). Для коректного відображення зовнішньоторговельних 

звʼязків він застосував зміщення елементів географічної основи. 

Варіантом оформлення знаків руху може бути застосування напівпрозоро-

го зафарбування епюр. Вдалим прикладом є карти з, «DTV-атласа Всесвітньої 

історії» [418]. Політичні союзи відображено епюрами. Кругові лінії звʼязків 

12 Тропізм (від грецьк. τροπος ̠  напрямок) ̠  зростання рослин в певних напрямках, 
викликані односторонньою дією чинників середовища ˗ світла, земного тяжіння.
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держав-учасниць забезпечує сприйняття інформації про стан політичних зв’язків. 

Замість епюр, що повторюють маршрути переміщення мігрантів або вантажів 

часто застосовують спрощені позначення [485]. 

Недоліком знаків руху є складність відображення структури міжнародних 

зв’язків на аркуші карти, особливо в дрібних масштабах. Відображення об’єкта 

картографування потребує спрощення.  Картограма і картодіаграма відображають 

статистичну інформацію за країнами світу - учасниками міжнародних зв’язків.  

Для показу об’єктивних проявів які не можуть бути чітко окреслені або не 

співпадають з адміністративними межами і державними кордонами міжнародних 

зв’язків здобуває спосіб ареалів: прикордонні ареали співробітництва, райони з 

високою інвестиційною привабливістю тощо. У випадку, коли розмір об’єктів не 

виражається в масштабі карти, застосовують спосіб локалізованих значків, який 

надає широкі можливості застосування різноманітних зображувальних засобів: 

форми, кольору, розміру, структури для відображення об’єктів інфраструктури: 

митниць, портів, аеропортів, транспортних вузлів тощо.  

2.2.1 Передумови розвитку міжнародних зв’язків

Одним з найбільш важливих завдань у ході картографування міжнародних 

зв’язків є вивчення умов та факторів їх формування. До основних умов розвитку 

сучасної системи міжнародних зв’язків слід віднести такі: 1) фізико-географіч-

ні умови й ресурси, розміщення населення (загальна площа і розподіл території 

за країнами та регіонами, кліматичні коливання, співвідношення «населення-ви-

робництво», географічні відстані між державами); 2) політичне становище в світі 

(розстановка політичних сил, наявність міждержавних союзів і об’єднань, підпи-

сання угод, прагнення до автаркії, використання поставок з політичною метою); 

3) виробництво і торгівля (структура світових торгових потоків, роль балансо-

вих розрахунків, багатосторонніх операцій тощо); 4) система інфраструктури, 

зокрема, шляхів сполучення, транспорту, зв’язку, ринкової інфраструктури: ши-

рокий вихід продуктів на зовнішні ринки багато в чому був зумовлений будівни-

цтвом залізниць і розвитком морського судноплавства (рис.  2.2.1.2).  
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Територія – це простір, отже, необхідно відзначити існування виду ресурсів  

які виникають у процесі взаємодії просторових економічних систем і визначають 

здатність територій до соціально-економічного співробітництва. Чи володіє тери-

торія ресурсами взаємодії, залежить від: 1) її положення щодо партнерів зв’язків 

або трас (маршрутів) взаємодії; 2) різноманітності наявних ресурсів; 3) розви-

неності інфраструктури.  Такі «ресурси взаємодії» підвищують господарський 

потенціал території і роблять її ресурси більш доступними для сусідів. Поняття 

передумов міжнародних зв’язків тісно пов’язане з категорією економіко-геогра-

фічного положення, яке за М.М. Баранським означає відношення об’єкта – міс-

та, району, країни до сусідніх об’єктів, що мають певне економічне значення, 

– об’єктів природи або створених в процесі людської діяльності [218],    (віднос-

но моря, державних кордонів, транспортних шляхів). Ця категорія в свою чергу 

розкривається в категоріях фізико-географічного, політико-географічного тран-

спортно-географічного положення України в Європі та світі [181]. 

Рівень забезпеченості країн певними видами ресурсів завжди відігравав важ-

ливу роль у міжнародної спеціалізації країн. Цінова конкуренція змушує вироб-

ників закуповувати ресурси з-за кордону, навіть якщо в країні є ресурси цих ко-

рисних копалин, але собівартість їх освоєння висока або поклади розробляються 

конкуруючими суб’єктами господарювання. 

Обмеження щодо можливостей здійснення зв’язків можуть бути пов’язані як 

з географічним положенням.  Прикладом є карта В. Лауко, Л. Toлмачі, Д. Гурняка 

«Природні бар’єри і коридори в Європі та положення Словаччини» з атласу 

Словаччини [463]. На карті виділено два типи територій: прості для пересування 

(рівнини) та складні (території з гірським рельєфом, заболочені землі); відобра-

жено найважливіші перевали, тунелі, мости, поромні переправи, головні гірські 

хребти. В цьому ж атласі вміщено карту Л. Міклоша про поділ території Європи 

на функціональні зони: внутрішні території поблизу головних вододілів, тран-

зитні території, території приморської торгівлі, приморські території рекреації. 

Застосування цього підходу для України дозволить здійснити типізацію її регі-

онів за умовами участі в міжнародних економічних зв’язках (див. додаток Б.2). 
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Важливим напрямом картографування є басейновий підхід, що дозволяє по-

єднати природничо- і суспільно-географічні уявлення про передумови міжнарод-

них зв’язків. Річкові басейни мають високий ступінь однорідності природно-ан-

тропогенних процесів і складають основу розвитку систем розселення і тран-

спорту, фундамент історичних спільностей населення. У той же час проблеми, 

що відносяться до річкових басейнів (використання водних, енергетичних та 

біологічних ресурсів, забруднення навколишнього середовища, судноплавство і 

транзит), можуть викликати міжнародні конфлікти, попередження яких шляхом 

розроблення основ спільного міжнародного управління залежить від адекватного 

картографічного відображення. 

 Окрему підсистему об’єктів картографування складають кордони держав, 

межі територіальних вод, виняткових морських економічних зон України. Країни 

змагаютсья за ділянки шельфу з метою видобування корисних копалин, контроль 

за важливими морськими протоками. Забезпечення ресурсами і пов'язані з ним 

прикордонні конфлікти є теж важливою темою карт. 

Відображення наявності та запасів економічних ресурсів (факторів виробни-

цтва [148]) на картах передумов міжнародних зв’язків важливе з огляду на їх по-

тенційний вплив на спеціалізацію країн, міжнародний поділ праці, міжнародні 

потоки речовини, енергії, інформації. Серед економічних ресурсів наземо: при-

родні (сировинні); трудові (людський капітал), капітальні (фізичний капітал); 

оборотні кошти, фінансовий капітал, підприємницькі здібності, інтелектуальний 

потенціал тощо.  

Залучення у обіг економічних ресурсів інших країн  відбувається також шля-

хом виведення частини своїх зобов’язань за межі ринку (відповідальність спису-

ється на вплив «зовнішніх сил» або «екстерналій»). Прикладом є скиданнявід-

ходів в природне середовище; економія на рівні оплати праці.  Під впливом гро-

мадських та екологічних організацій підприємці виводять шкідливі підприємства 

до країн, де населення не може згуртовано протистояти незадовільним умовам 

праці або боротися за підвищення її рівнів. 

До змісту  карт віднесемо територіальний розподіл та центри впливу 
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міжнародних монополій, інвестицій, галузеву структуру світового господарства, 

різниці  економічного розвитку та ємності ринків країн, економіко-географічне 

положення. Показниками картографування є забезпеченість країни та її регіонів  

ресурсами, потреби в імпорті ресурсів, або їх надлишки.

На карті «Європа. Природні ресурси», розробленій автором спільно з колега-

ми для НАУ відображено частку держав Європи у світових запасах найважливі-

ших корисних копалин, площі сільськогосподарських земель, запаси лісових та 

водних ресурсів. Деталізація цієї теми передбачає відображення динаміки запа-

сів ресурсів, їх якості, економічних умов експлуатації, природних умов вирощу-

вання сільськогосподарських культур, тваринництва.  

Чисельність населення країн є важливим геополітичним фактором, розселен-

ня розглядається як важливий економічний ресурс, а платоспроможність формує 

уявлення інвесторів про інвестиційну привабливість території. Умови життя на-

селення є передумовами міграційної поведінки. Культурні особливості та стерео-

типи впливають на споживання імпортних товарів тощо. Показниками картогра-

фування в цій групі передумов міжнародних зв’язків є: чисельність населення, 

його густота, щорічні зміни чисельності, тип цих змін, природний та міграційний 

приріст, стан здоров’я, особливості відтворення населення, рівень безробіття, рі-

вень соціальної напруженості, забезпеченість житлом тощо. 

Привабливість територій для мігрантів у майбутньому визначає імідж терито-

рії. За словами І. Мітіна: «Існування індивіда, соціальної групи або суспільства 

в цілому десь, у якомусь просторі – припускає те чи інше осмислення цього про-

стору; поступово воно набуває численних інтерпретацій: оцінок, описів, стерео-

типів, міфів» [227]. Ці оцінки транслюються при безпосередньому спілкуванні 

у кінофільмах, ЗМІ. Частина образів, знаків, символів засвоюється свідомістю 

людей і стає їх переконанням. Так формується «простір сенсів» чи «поле при-

йняття рішень». Очевидно, що відпрацьована роками індустрія інформаційного 

впливу ТНК у формі демонстрації престижних форм споживання спрямована на 

стимулювання споживчих практик, зокрема іміджу міст, регіонів, країн. 

В контексті дослідження міжнародних економічних зв’язків важливими для 



113

прийняття рішень є поведінкові аспекти населення певних країн, пов’язані з при-

йняттям рішень на користь певних товарів або постачальників. Прикладом є  ви-

значення привабливості територій автором проведене опитування за анкетами 7-ї 

Європейської рамкової програми наукових досліджень «EuroBroadMap – Бачення 

Європи в сучасному світі» (Проект FP7-SSH-2007-1) з дозволу керівника росій-

ської частини проекту В.О. Колосова. За результатами опитання київських  сту-

дентів 2010 року з’ясувалося, що приблизно 37,5  % опитаних, серед міст, де вони 

хотіли б жити, назвали Париж; 35,5 %  вибрали Лондон; 25 % – Рим. (називали 

більше одного міста, тому сума перевищує 100 %). З найбільш непривабливих 

для життя міст були названі: Москва – 40 %, Нью-Йорк – 22,5 %, Токіо (близько 

20 %). Автором запропонована типологія країн за уявленнями українських сту-

дентів: 1)  висока обізнаність та позитивна асиметрія; 2) висока обізнаність та 

симетрія; 3) висока обізнаність та негативна асиметрія.

Розподіл споживачів різних країн за особливостями споживчої поведінки, у 

тому числі за типами культур та міждержавних культурні порівняння опрацьові-

ані Г. Ховштеде (Hofstede) [365] може бути змістом відповідних карт.  

У сучасній системі міжнародних відносин кожна країна будує свої політичні 

стосунки з іншими з огляду на існуючі альянси, угоди, союзи та домовленості. 

Важливими політичними інститутами є кордони держав. До зовнішніх зв’язків 

зазвичай залучена вся державна територія і прикордонні райони перетворюються 

на рушії економічного зростання, центри інновацій [132]. Поблизу кордонів фор-

муються транскордонні просторові системи – міські агломерації, спільні вироб-

ництва тощо. Ускладнюється етнічний складу та ідентичності жителів прикор-

доння, зокрема за рахунок зростання кількості змішаних шлюбів. Прикордонний 

простір охоплює також зони навколо міжнародних аеропортів. Важливим показ-

ником картографування є «прозорість» кордонів: вони різною мірою проникні 

для різних транскордонних потоків, видів та суб’єктів діяльності. Нині система 

кордонів еволюціонує від ліній  до зон, від фізичних меж – до культурних, від не-

проникних бар’єрів – до просторів взаємодії, що значною мірою активізує увагу 

до  картографування прикордонної діяльності. 
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Потребує відображення і тема торговельних бар’єрів. Зниження ввізного 

мита та інших обмежень провокує захоплення ринків країн, що розвиваються. 

Шляхом мінімізації державного регулювання здійснюється  доведення до бан-

крутства місцевих виробників та безконтрольного збуту власної продукції, яка 

має переваги через економію на масштабі виробництва. Захист ринку від інозем-

них фірм здійснюється з допомогою бар’єрів (митно-тарифні, нетарифні, полі-

тичні, культурні). ООН виділяє такі нетарифні методи регулювання [302]: заходи 

прямого обмеження (ліцензування та квотування); спеціальні захисні заходи та 

адміністративні й митні формальності. Існують і тарифні інструменти торговель-

ної політики: імпортне мито, експортна субсидія, імпортна квота, тарифні квоти, 

добровільне обмеження експорту.  

Прикладом політичних чинників стимуляторів міжнародних зв’язків є участь 

країни в міжнародних організаціях. Україна є членом Міжнародного союзу авто-

мобільного транспорту, що забезпечує таку систему транспортування вантажів, 

яка спрощує процедури їхнього оформлення при перетині державних кордонів. 

До передумов міжнародних економічних зв’язків варто віднести історію по-

літичного устрою, розвитку політичних та економічних відносин країни з її сусі-

дами. На картах варто відобразити еволюцію державного кордону, торговельних 

шляхів. Становлення протиправних міжнародних зв’язків та стан міжнародної 

правоохоронної діяльності, зокрема міжнародної агенції кримінальної поліції 

(Interpol) є актуальними сюжетами карт.

На картах умов міжнародних зв’язків відобразимо обсяги виробництва в кра-

їнах-партнерах України, спеціалізацію господарства, ефективність виробництва.

Ефективність господарства в кожній з країн тісно пов’язана з ресурсоємністю та 

енергоємністю продукції, продуктивністю праці. Важливою темою є пропорцій-

ність та раціональність міжнародних зв’язків, їх зв’язок з раціональністю вико-

ристання всіх видів національних економічних ресурсів.  Показниками картогра-

фування можуть бути окремі дані інституційних умов розвитку підприємництва: 

макроекономічна стабільність, рівень розвитку фінансового ринку охорона здо-

ровя і початкова освіта.  
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Визначимо показники, які характеризують інфраструктуру міжнародних еко-

номічних зв’язків [170] (сукупність установ та допоміжних видів економічної ді-

яльності, які їх забезпечують): 1) транспортна (суходолу: міжнародні транспорт-

ні коридори [438], шляхи сполучення, аеропорти, та річкові порти, поромні пе-

реправи, ЛЕП; морська: порти, канали, склади); 2) ринкова (банківська система, 

фондові й товарні біржі, митна, прикордонна), 3) соціальна (конференц-зали, екс-

поцентри, готелі, стадіони, музеї тощо); 4) інформації, зв’язку та телекомуніка-

цій (ЗМІ, системи зв’язку, телефон, радіозв’язок, комп’ютерні мережі) [204]. 

 Транспортна інфраструктура. За домпомогою карт можна проаналізувати  

зміни структури попиту на послуги транспортного комплексу (зростання пере-

везень вантажів автотранспортом, авіаційним, контейнерних перевезень водним 

транспортом, у той час  зменшення частки залізничних перевезень) [441].  

Транспортна інфраструктура автомобільного транспорту. Вигідне гео-

графічне розташування на перехресті торговельних шляхів  дозволяє Україні 

отримувати більше переваг від глобалізації в разі забезпечення реалізації по-

тенціалу транспортної інфраструктури [439]. На картах автотранспортної інфра-

структури відобразимо систему шляхів сполучення України, країн-сусідів. Такі 

карти необхідні для вирішення логістичних задач, обґрунтування перспективних 

економічних зв’язків. Транспортна доступність території тісно пов’язана з її фі-

зико-географічними умовами. В багатьох атласах вміщено карти,  що  відобража-

ють час подорожі  від великих міст.  Перешкодою для звʼязків є невідповідність 

доріг міжнародним стандартам якості, затримку при перетині кордонів тощо.  

Морська транспортна інфраструктура відіграє провідне місце в міжконти-

нентальних перевезеннях (4/5 обсягу всіх міжнародних вантажів).  Вітчизняний 

морський та річковий торговельний флот щорічно виконує перевезення вантажів 

у обсязі понад 11,0 млн. т. Показниками картографування морської інфраструк-

тури є такі функціональні підсистеми [5]: 1) бази обслуговування і постачання; 

2) бази судноремонту; 3) бази управління та зв’язку; 4) бази навігаційно-гідро-

графічного забезпечення; 5) бази гідрометеорологічного забезпечення; 6) аварій-

но-рятувальні служби; 6) підводні та надводні транспортні підсистеми; 7) бази 
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природоохоронного моніторингу. Згадані підсистеми можуть бути віднесені до 

таких груп об’єктів морської інфраструктури: а) економічної (виробничої); б) со-

ціальної; в) науково-дослідної; г) військово-морської; д) інституційної; е) ринко-

вої; є) екологічної. Елементи інфраструктури сконцентровані у портах, які по-

діляють на торговельні, пасажирські, промислово-рибні, військові, промислові, 

порти-притулки, бункерувальні, спортивно-туристичні, порти-хаби [5, с. 134]. 

Важливою умовою функціонування зв’язків через акваторії морів є флот, який 

складається з суден трьох категорій: суховантажні судна, контейнеровози і тан-

кери, які утворюють глобальну морську мережу доставки вантажів (Global Cargo 

Shipping Network), що визначається оптимальним розташуванням односпрямова-

них, часто кільцевих маршрутів, напрямки яких пов’язані з глобальною циркуля-

цією вод у Світовому океані.  

Ці підсистеми можуть формувати тематику карт. Окремі з них використані 

автором для карти «Європа. Перевезення вантажів морським транспортом» [455, 

с. 39]: загальний тоннаж флоту, кількість суден різних класів, розташування та 

якісні характеристики морських портів (глибина гавані), спеціалізація та обсяг 

робіт (послуг), виконаних транспортом у ході міжнародних зв’язків. 

Авіаційна транспортна інфраструктура забезпечує  розвитку сектора 

міжнародних повітряних перевезень. За даними Державної авіаційної служби 

України, регулярні пасажирські перевезення щороку виконують близько 10 укра-

їнських авіакомпаній за 128 маршрутами до 46 країн світу. Загалом до України 

виконували регулярні польоти 52 іноземні авіакомпанії з 34 країн світу за 83 

маршрутами. Авіаційна інфраструктура складається з таких функціональних 

підсистем: 1) аеропортів (аеродроми, пасажирські термінали, аеровокзали, ае-

родромні споруди: ангари, житлові та побутові споруди); 2) авіаремонтних за-

водів; 3) комплексу управління повітряним рухом аеропортів (авіадиспетчерські 

пункти та служба організації повітряного руху, служба електрорадіотехнічного 

забезпечення польотів, радіостанцій різних потужностей і діапазонів (радіоло-

каційні станції; радіомаяки; наземні компоненти навігаційних систем; радіоус-

таткування для заходу на посадку); електросвітлотехнічна служба забезпечення 
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польотів; метеорологічна служба; штурманська служба; служба аеронавігаційної 

інформації). 

Важливими темами картографування є інтеграція національних аеропортів до 

Всесвітньої мережі аеропортів (worldwide airport network – WAN) та авіаційна 

логістика. Відомо, що ця мережа формується шляхом прямих і зворотних по-

льотів, які з’єднують між собою основні аеропорти. Сертифікація національних 

аеропортів та їх участь у транзитних авіарейсах сприятимуть зростанню доходів 

авіаційної галузі та доступності нашої держави для іноземних громадян у царині 

туризму, відпочинку, підприємництва. На картах авіаційної інфраструктури слід 

відобразити головні аеропорти та основні їх характеристики (сумарну щорічну та 

щоквартальну чисельність пасажирів та авіарейсів), обсяги перевезення вітчиз-

няними та зарубіжними перевізниками пошти, інших вантажів; довжину злітної 

смуги та матеріал покриття, наявність залів очікування та їх обладнання; про-

пускну  спроможність  термінальних  комплексів, наявність телескопічних тра-

пів; парк літаків; виконання міжнародних чартерних авіаперевезень, перевезення 

чартерними рейсами в інших державах в рамках гуманітарних та миротворчих 

програм ООН [199]. До важливих якісних характеристик авіаційної інфраструк-

тури слід віднести відповідність аеропортів вимогам Міжнародної організації ци-

вільної авіації (ІКАО) та Міжнародної асоціації авіаційного транспорту (ІАТА). 

Важливим напрямом картографування є динаміка забезпечення сертифікаційної 

придатності цивільних та особливо колишніх аеропортів військової авіації. 

Автором розроблено карту «Україна. Повітряне сполучення. Міжнародні авіа-

лінії», зміст якої  – пряме авіаційне сполучення між українськими аеропортами та 

аеропортами зарубіжних країн (див. додаток Б.10). Для неї обрано азимутальну 

проекцію з точкою нульових спотворень у м. Києві, що зберігає відповідність на-

прямків, на карті, до напрямків на місцевості. Головний показник – інтенсивність 

авіаційного сполучення за кількістю рейсів. Міжнародні авіалінії показано зна-

ками руху, аеропорти – структурними значками, що показують типи компаній, які 

обслуговують перевезення до кожного аеропорту згідно з класифікацією IKAO.  

Результуючим етапом картографічного дослідження транспортної 
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інфраструктури міжнародних зв’язків є вивчення мережі мультимодальних тран-

спортно-логістичних комплексів (хабів). Під транспортно-логістичним комплек-

сом розуміється територіальне об’єднання господарюючих суб’єктів, які займа-

ються вантажними перевезеннями та супутніми послугами, що включають кілька 

терміналів, інтегрують у собі різні види діяльності, а також мають різні ступені 

зовнішньої взаємодії [258, с. 219]. На картах умов міжнародних зв’язків важливо 

показати особливості функціональної, інституційної та інфраструктурної інте-

грації [236] з країнами-сусідами. Серед показників картографування слід назвати 

участь України в міжнародних угодах і організаціях у транспортній галузі.   

Важливою темою картографування є завдання комплексного розвитку всіх 

видів транспорту, транспортної, складської, термінальної інфраструктури, мит-

ниці, системи страхування вантажу та їх інформаційного супроводження в 

Європі  [175]. Цієї теми стосується Проект Трансєвропейської транспортної ме-

режі (TEN-T),  що визначає 30 пріоритетних осей, з якими узгоджується  концеп-

ція  пан-європейських міжнародних транспортних коридорів (МТК). Створення 

таких коридорів було ухвалене на ІІ загальноєвропейській конференції з тран-

спорту на Криті 1994 року, у вигляді маршрутів у Центральній і Східній Європі, 

які вимагають першочергових інвестицій протягом найближчих п’ятнадцяти 

років. 

Ринкова або бізнес-інфраструктура міжнародної торгівлі. Важливою те-

мою картографування є інфраструктура ринку – яка визначається як складова 

частина організації ринку, що забезпечує його нормальне безперервне функціо-

нування. До ринкової інфраструктури відносять: кредитну систему і банки, ор-

ганізаційно оформлене посередництво на товарних, сировинних, фондових і ва-

лютних біржах, аукціони, ярмарки та інші форми організованого небіржового по-

середництва, інформаційні технології та засоби ділової комунікації, рекламні та 

інформаційні агентства, ЗМІ, торгові палати, митну інфраструктуру, профспілки 

працюючих за наймом, систему підготовки кадрів, консалтингові компанії, ауди-

торські компанії, суспільні та державно-громадські фонди, біржі праці, комер-

ційно-виставкові комплекси, страхові компанії. Тема ринкової інфраструктури 
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висвітлена Ю.Д. Качаєвим та О.В. Вакуленко [с. 315, 324-329] у НАУ. На картах 

відображені комерційні банки (з обсягами їх діяльності), лізингові та страхові 

організації, біржі (з обсягами укладених угод), агенції нерухомості тощо. 

Одним з найкращих шляхів пошуку контакту між виробником і споживачем 

є виставки та ярмарки, найчастіше спеціалізовані, які дозволяють споживачеві 

порівняти і вибрати товар, не витрачаючи величезних зусиль на пошук інформа-

ції про виробників. Роль ярмарків в царині міжнародних зв’язків не зменшить-

ся, а буде невпинно зростати. Серед найбільших ярмарок в Європі слід назвати 

Лейпцігську, Берлінську, Мюнхенську, Мадридську, Утрехтську, Копенгагенську.

Виставкова діяльність в Україні відіграє важливу роль у формуванні нових 

зв’язків у сферах зовнішньої торгівлі, сприяє науково-технічному і технологіч-

ному оновленню виробництва. Виставковими організаціями України щорічно 

проводяться  понад 150 міжнародних виставок. Об’єктами картографування в 

процесі дослідження виставкової діяльності є: виставкові центри (підприємства, 

основна діяльність яких пов’язана з організацією та проведенням виставок); ор-

ганізатори виставок (підприємства, що відповідно до своїх статутів займаються 

організацією виставок); виставки (заходи з демонстрування продукції та послуг, 

просування їх на ринки); ярмарки (заходи, безпосередньо пов’язані з торгівлею). 

Показниками картографування є класифікаційні ознаки виставкових заходів: за 

складом учасників, місцем проведення та економічним значенням (регіональні, 

міжрегіональні, національні та галузеві, міжнародні); за характером виставкових 

експонатів (універсальні та спеціалізовані); за термінами та засобом проведен-

ня (короткострокові, пересувні, постійні); – за частотою проведення (періодичні, 

щорічні, сезонні); за спрямованістю роботи (виставки зі здійснення продажів, 

інформаційні виставки, що проводяться з метою розвитку контактів). 

Рівень розвитку соціальної інфраструктури країни або регіону є важливою 

складовою привабливості їх для населення. Наявність житла та комунального 

транспорту, ВНЗ потенційно впливає на вибір місця постійного проживаання. 

Інфраструктура зв’язку та інформаційна інфраструктура  слугують по-

требам корпоративних і політичних утворень, що їх створили і підтримують. 
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Будь-яка міжнародна економічна діяльність підтримується у свідомості мас пу-

блікаціями в газетах, наукових журналах, виступами по радіо і телебаченню. 

Натомість розвиток мережі Інтернет створює альтернативне джерело інформа-

ції для потенційних учасників міжнародних зв’язків. Всесвітня мережа не має 

керівного органу або цензури. Реальні спостереження мільйонів людей, якими 

вони діляться один з одним, створюють більш правдиву картину поточного стану 

справ. Доступ людей у різних країнах до засобів зв’язку: стаціонарних та мобіль-

них телефонів, мережі Інтернет є важливими для картографування умов міжна-

родних зв’язків.

 

2.2.2 Картографування міжнародних політичних зв’язків України

Політична сфера діяльності людей охоплює: політичні відносини (зв’язки), 

систему політичних інституцій та політичну діяльність [196]. Агентами 

(суб’єктами) міжнародних політичних зв’язків виступають складові сучасної сві-

тової системи: національні держави як суверенні суб’єкти міжнародного права, 

залежні території, мультинаціональні функціональні недержавні утворення (між-

народні організації, транснаціональні корпорації, світові міста тощо). В структурі 

ООН найбільше спеціалізованих організацій та установ, пов’язаних численними 

політичними зв’язками з рештою країн: ЮНЕСКО, ЮНЕП, ЮНІДО, ЮНКТАД, 

МАГАТЕ, ВООЗ, MOM, ФАО та ін. (табл. 2.2.2.1.). Політичне партнерство між 

ними здійснюється на тимчасовій або постійній основі. Мета такого партнерства 

полягає в підтримці миру, стабільності, у розвитку міжнародної співпраці у сис-

темі міжнародних відносин [341]. Суб’єкти політики в кожній країні це ті органи, 

що безпосередньо відносяться до влади (інституціональні суб’єкти), ті, які ви-

конують політичні функції продовж певних періодів (функціональні суб’єкти) – 

армія, ЗМІ, церква, політичні партії); та соціальні суб’єкти політики – громадяни 

та різноманітні соціальні групи. 

Всередині країни агентами міжнародних політичних зв’язків виступають 

окремі адміністративні регіони через представництво регіональних органів 
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Таблиця 2.2.2.1 Структура серії карт 
«Міжнародні політичні зв’язки України»

Назва розділу Тематика карт, об’єкти і показники картографування

Передумови 
міжнародних 
політичних 

зв’язків

Карти політичного устрою світу (формами державного прав-
ління, формами державного устрою), політико-географічні ти-
пології країн (Країни великої вісімки, РК, МРК) Угрупування 
країн. Історія розвитку системи міжнародних політичних 
зв’язків у Європі та Світі (зміни державних кордонів).

Карти інфра-
структури полі-
тичних зв’язків

Дипломатичні представництва України: посольства, місії, кон-
сульства, торговельно-економічні місії, делегації (чисельність 
персоналу, показники діяльності); міжнародні організації (по-
літичні, економічні, громадські), участь в них України; міжна-
родні конференції; політичні партії; збройні сили; церкви; ЗМІ. 
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Д и п л о -
матичні

Визнання України державами світу; дипломатичні візити; ди-
пломатичне листування (особисті ноти; вербальні ноти; ме-
морандуми; особисті листи неофіційного характеру; заяви). 
Офіційні та інші візити й переговори представників органів 
влади (державний візит; офіційний візит; робочий візит; візит 
проїздом; неофіційний візит). Міжнародні угоди; дипломатич-
ні конгреси; конференції, наради і зустрічі; дипломатичне лис-
тування; участь у роботі міжнародних організацій та їхніх ор-
ганів; публікація дипломатичних документів; співпраця зі ЗМІ.

Військово-
політичні

Участь у миротворчих операціях; захист цивільного населен-
ня, запобігання насильницьким діям; утримання озброєних 
формувань від невиконання мирних угод.

Економіко-
політичні

Вироблення антидемпінгових заходів, зниження митних 
бар’єрів, сприяння розвитку міжнародної торгівлі, підписання 
і ратифікація угод.

Соціально-
політичні

Пошук політичного притулку, репатріація, правовий захист 
громадян за кордоном. 

Ідеологічні Міжнародна координація діяльності церков, Римська апостоль-
ська нунціатура (посольство Ватикану) в Україні; захист вірян 
за кордоном, організація паломництва; місіонерська діяльність. 

Карти між-
н а р од н и х 
конфліктів

Військові, політичні, економічні конфлікти (ембарго, еконо-
мічна блокада, тарифні війни, антидемпінгові розслідування 
тощо). 

Карти результа-
тів політичних 
зв’язків

Зміна державних кордонів, етнічного складу населення, елек-
торальна ситуація. 
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державної влади, установи та організації, етноси, політичні партії, соціальні гру-

пи та окремих громадян. Система політичних інституцій у кожній країні реалізує 

функції політичної влади і складається з державних та недержавних органів: за-

конодавчих, виконавчих та судових. Діяльність в процесі взаємодії агентів по-

літичних зв’язків спрямована на забезпечення групових інтересів цих агентів). 

Засоби здійснення політики як у межах держави, так і в міждержавних відноси-

нах і зв’язках слід поділяти на політичні, економічні, соціальні та воєнні. 

Міжнародна політична діяльність реалізується стосовно інших держав, дер-

жавної території, зокрема прикордонних регіонів країни. Прикордонна політика 

держави стосується інституційної і правової інфраструктури, для забезпечення 

транскордонних потоків і визначення співвідношення між бар’єрними та контак-

тними функціями кордону, його «прозорості». Вона віддзеркалює пріоритетні 

цілі держави, прикордонних регіонів та місцевої влади, регулює процеси вну-

трішньої і зовнішньої (транскордонної) інтеграції. Структурно-графічна модель 

на (рис. 2.2.2.1 відображає основні суб’єкти міжнародних політичних зв’язків 

України та дозволяє впорядкувати тематику та показники відповідних карт. 

Вибір об’єктів картографування тісно пов’язаний з територіальним рівнем 

міжнародних зв’язків, масштаби карт  визначаються їх конфігурацією.  На дер-

жавному рівні суб’єктами міжнародних політичних зв’язків виступають цен-

тральні органи влади, на регіональному – обласні та АР Крим, на локальному 

– владні органи районного рівня.  Відображаються партнери політичної взаємо-

дії та при необхідності конфігурація або маршрути зв’язків. Доречно застосу-

вати проекції, що дозволять відобразити зв’язки як прямі лінії чи дуги кіл. При 

несиметричності цих ліній можна обрати такий центр проекції, щоб візуально 

збалансувати зображення. Для вирішення таких питань успішно застосовуються 

різноманітні косі азимутальні проекції. Вдалим є застосування рівнопроміжної 

проекції з розривами по океанах К. Халстеда (K. Halstead, 1953) у ряді атласів, 

виданих у Франції [477].  

Карти інфраструктури політичних зв’язків відображають посольства, кон-

сульства, представництва, торговельні місії та інші установи, що забезпечують 
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здійснення дипломатичної та політичної  діяльності. Група карт відображає між-

державні союзи, угоди, зони впливу тощо. Їх особливістю є застосування поряд 

з традиційними способами ареалів та якісного фону видозмінених знаків руху 

(знаків зв’язків) у вигляді прямих чи дуг кіл, що з’єднують центри зв’язків. 

На картах міжнародних конфліктів застосовуються ареали та локалізовані 

значки, які застосвують для відображення конфліктів у залежності від масштабу 

карти. Картам військових конфліктів найбільш притаманні лінійні знаки (кордо-

ни, лінії фронтів), знаки руху (напрямки руху військ або біженців) тощо. 

Вжливим показником є співпраця України з політичними інституціями на 

кількох ієрархічних рівнях (в рамках Міжурядових комісій, створених згідно з 

укладеними урядовими угодами з різними країнами; діяльність у рамках субре-

гіональних організацій; двостороннє співробітництво) (див. додатки Б.1.а, Б.11). 

Карти власне міжнародних політичних зв’язків відображають візити, місця 

та дати підписання міждержавних угод, дипломатичні відрядження, відвідання 

форумів, діяльність лідерів держав (маршрути їх поїздок) тощо. Виділяють такі 

методи дипломатії: офіційні й інші візити та переговори на вищому і високому 

рівні; конференції, наради і зустрічі; підготовка і проведення двосторонніх і бага-

тосторонніх міжнародних договорів та інших дипломатичних документів; участь 

у роботі міжнародних організацій та їхніх органів; повсякденне представництво 

держави за кордоном, здійснюване її посольствами і місіями; дипломатичне лис-

тування; публікація дипломатичних документів; висвітлення в пресі позиції уря-

ду з тих або інших міжнародних питань. 

Кількість та частота візитів на високому та найвищому рівнях, які свідчать 

про стан політичних, еконо мічних та інших взаємовідносин держав-учасниць є 

зустрічі [276]. Закордонні контакти вищих державних діячів є однією зі складо-

вих частин дипломатичної практики суверенних держав. Візити на високому рів-

ні – одна з основних форм дво- та багатосторонніх міжнародних відносин, вони 

сприяють швидкому вирішенню гострих та складних питань між народного жит-

тя, водночас вони є засобом реалізації багатьох форм дипломатичної діяльності 

– участі в конгресах, кон ференціях, нарадах; у роботі міжнародних організацій 
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тощо. 

Актуальним є створення карт міжнародних миротворчих операцій, навчань, 

За даними МО України, починаючи з 1992 року, понад 30 тисяч військовослуж-

бовців Збройних Сил України взяли участь у миротворчих операціях. Важливим 

показником діяльності дипломатичних представництв України за кордоном т є 

захист громадян за кордоном та підтримання зв’язків з представниками україн-

ської діаспори. 

Створення карт наслідків міжнародних політичних зв’язків базується на відо-

браженні економічних, політичних, соціальних, військових подій, що збігаються 

в часі з подіями в міжнародній політиці. Їх тематика є досить широка, проте вони 

не асоціюються з політичними подіями, що спровокували певне явище. Яскравим 

прикладом є карти міжнародних міграцій населення в Європі після Другої світо-

вої війни тощо. Регіональний рівень картографування міжнародного політичного 

співробітництва формується двосторонніми політичними зв’язками з держава-

ми-сусідами. Заслуговують на окрему увагу картографічні дослідження двосто-

ронніх політичних взаємовідносин за напрямками: Україна – Румунія, Україна 

– Білорусь, Україна – Польща, Україна – Росія, формування ВЕЗ, Єврорегіонів, 

характеристики їх функціонування. Окремі показники карт можуть стосуватися 

співпраці України з ЄС, НАТО (спільні військові навчання). 

На жаль в пресі можна зустріти численні карти, які містять тенденційне по-

дання геополітичних ідей та концепцій, а також спекулюють на тему державних 

кордонів, міжнародних відносин та зв’язків. Метою науковців є унаочнення зва-

женої та об’єктивної інформації про міжнародні політичні зв’язки. 

     2.2.3  Картографування міжнародних міграцій населення
 

Міграції – це переміщення населення, пов’язане зі зміною місця проживання. 

Більшість науковців вважає, що повноцінна міграція, це така, яка відбулася наза-

вжди. Інші твердять, що мігрантами потрібно вважати усіх осіб, які перетинають 

кордон та потрапляють до країни призначення або транзитної країни. Факт пере-

тину кордонів характеризує передусім короткотермінову міграцію і є надзвичайно 
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важливим для оцінювання параметрів міграційних переміщень, проте громадя-

нин упродовж року може кілька разів перетнути кордон держави в різних на-

прямках. Аналіз сальдо короткотермінових переміщень громадян між Україною 

та іншими державами, за О.У. Хомрою, може характеризувати нелегальну мі-

грацію. Маятникові поїздки до місця роботи з культурно-побутових причин, які 

також часто відносять до міграцій, не пов’язані з постійною зміною місця про-

живання; на думку багатьох – це лише особлива форма розселення [256]. У про-

цесі короткотермінових міграцій мігранти переважно зберігають житло, сім’ю, 

можливість повернутися на попередню роботу. В.І. Переведенцев наголошує, що 

міграцію населення можна розглядати в широкому сенсі як сукупність будь-яких 

переміщень людей у просторі та в більш вузькому сенсі як сукупність пересе-

лення людей, пов’язану зі зміною ними місця проживання на відносно тривалий 

термін [251]. 

У системі суспільно-географічних зв’язків Е.Б. Алаєв виділив такі типи пере-

міщень людей: 1) всі переміщення людей, пов’язані з родинними обставинами 

(соціальні міграції); 2) переміщення людей, викликані просторовим роз’єднанням 

місць проживання і місць прикладання праці чи місць задоволення культурно-по-

бутових потреб (соціально-виробничі міграції); 3) переміщення людей, виклика-

ні просторовим роз’єднанням місць проживання і місць відпочинку, оздоровлен-

ня та отримання туристичних послуг (соціально-природні міграції).

На тлі великої кількості наукових праць, присвячених міграціям, дуже мало 

публікацій, які висвітлюють підходи до їх картографування. У підручниках з 

економічної картографії цій темі найчастіше відводиться лише кілька сторі-

нок, де міграції розглядаються як явища, що підлягають картографуванню за 

допомогою знаків руху. Наукові основи створення карт міграцій розроблено 

В.В. Покшишевським [256]. Місце картографування міграцій в загальній сис-

темі картографічного дослідження динаміки демографічних процесів дослі-

джено Т.М. Курач [156]. Картографування типології регіонів України за різни-

ми показниками міграцій та їх наслідків дослідив М.С. Дністрянський [86] та 

В.О. Джаман [83]; С.О. Западнюк здійснила узагальнення класифікацій факторів 
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міграцій із суспільно-географічних позицій [107]. 

Дослідження міжнародних міграційних зв’язків є актуальним з двох при-

чин  [188]. Перша – негативний вплив еміграції на демографічний та економічний 

розвиток регіонів; друга – інтеграція іммігрантів (зокрема репатріантів) в україн-

ське суспільство. Завдяки поверненню депортованих в Україну, регіони отрима-

ли додатково найцінніший економічний ресурс – населення. Значного імпульсу 

було надано будівельній галузі, промисловості, сфері послуг, за рахунок освоє-

них новоприбулими земель розширилося сільськогосподарське виробництво. До 

невизначених завдань картографування міграцій віднесемо системне обґрунту-

вання картографування міжнародних міграцій, а також здійснення типологічного 

картографування за численними параметрами міжнародних міграційних зв’язків, 

нелегальних міграцій, трудових міграцій, міграцій кваліфікованої робочої сили. 

Практична спрямованість карт при цьому базується на вивченні та відображенні 

міграційної ситуації в Україні та за кордоном з метою обґрунтування цілей мігра-

ційної політики держави. 

Традиційний у передкартографічних дослідженнях метод декомпозиції сис-

теми «суспільство – природа» на основі структурно-графічного моделювання 

дозволяє виділити умови, які впливають на переміщення населення: політичні, 

соціально-економічні, якість народонаселення та його структуру, природно-гео-

графічні умови і ресурси території. Умови, що дійсно впливають на міграційний 

процес, назвають факторами: приватні, трудові, економічні, рекреаційні, культур-

ні, освітні, етнічні, релігійні, політичні, військові (рис. 2.2.3.1). Упорядкування ін-

формаційної бази про міграції  здійснюється на основі робіт демографів та соціо-

логів. Л.Л. Рибаковський [272] визначив як міграції такі переміщення, що мають 

незворотний характер, а короткотермінові (відпочинок, навчання, паломництво), 

розглядаються вже як види туризму. Розуміння тристадійності міграційного про-

цесу (передумови, власне міграції та адаптація мігрантів на новому місці), запро-

поноване Л.Л. Рибаковським  [272], та розроблена нами модель умов та  факторів 

міграції визначають тематику карт міжнародних зв’язків (рис. 2.2.3.2). 

Дослідження факторів міграцій є перспективним напрямом картографічних 
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досліджень, оскільки їх вивчення дозволяє прогнозувати майбутній перебіг мі-

граційних процесів і в Україні (табл. 2.2.3.1.). Це взаємопов’язані природні, сус-

пільні та політичні умови як в Україні, так і в країнах-донорах та реципієнтах 

мігрантів (конфлікти,  відтік освічених кадрів до високорозвинених країн з кра-

щими умовами  праці, можливість отримати платню за роботу низької кваліфіка-

ції, частину якої можна відправляти додому). 

Карти міграційних зв’язків [177, 188, 194, 195] відображають дві частини мі-

граційного процесу: імміграцію та еміграцію. Наслідком численних переміщень 

Рисунок 2.2.3.2 Типи карт міжнародних міграційних зв’язків.
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Таблиця  2.2.3.1 Структура серії карт 
«Міжнародні міграційні зв’язки населення»

Тематичний 
блок

Тематичний 
розділ

Тематика карт

Передумови 
міжнарод-

них міграцій 
населення

Фактори 
виштовху-
вання

Світ. Вікова структура населення, бідність, зайня-
тість, безробіття, екологічна ситуація, рівень соці-
альної напруженості, військові конфлікти. 

Фактори 
тяжіння 

Світ. Добробут населення, політичні свободи, жит-
лові умови. 

Міграційна 
політика

Світ. Міграційне законодавство. Адаптація мігран-
тів. Подвійне громадянство.

Історія мі-
грацій (ре-
патріація)

Українці у формуванні населення незаселених тери-
торій (Росія, США, Канада, Австралія, Аргентина, 
територія колишнього СРСР). 

Міжнародні 
міграції 

населення

Міжнарод-
ний 
міграцій-
ний обмін 
(зміна міс-
ця прожи-
вання)

Світ. Міжнародні міграції (в’їзд, виїзд, сальдо).
Групи мігрантів. Міграції кваліфікованих праців-
ників, науковців. Міграції для укладання шлюбу. 
Усиновлення дітей з-за кордону. Міжнародні пе-
реміщення пенсіонерів. Повернення мігрантів. 
Міграційний обмін України населенням з країнами 
світу. Україна. Міжнародні міграції.  

Міжнародні 
трудові 
міграції

Світ. Добровільна праця на органічних фермах. 
Трудові міграції до Росії. Трудові міграції до Греції. 
Трудові міграції до Італії. Світ. Добровільна праця на 
органічних фермах 

Міжна-
родне 
навчання 

Світ. Міжнародні міграції з метою навчання. 
Україна. Іноземні студенти Міжнародні міграції з 
метою навчання.

Неврегу-
льовані 
міграції

Світ. Біженці. Маршрути неврегульованої міграції. 
Табори біженців. Повернення біженців. Шукачі 
притулку. Місця утримання нелегальних мігрантів. 

Нелегальні 
міграції

Злочини у сфері торгівлі людьми.  Загибель людей на 
шляху до приймаючих країн.

Наслідки 
міжнарод-

них міграцій 
населення

Розміщення 
населення і 
розселення 

Світ. Частка мігрантів та їх нащадків у населенні кра-
їн. Україна. Формування чисельності населення 
Світ. Українська діаспора. Україна. діаспори. 

Економічні 
наслідки

Світ. Частка грошових переказів у ВВП країн. Світ. 
Міжнародні перекази грошей до України. 
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населення з українських територій стало формування української діаспори, яка 

бере активну участь у процесах в Україні [437]. Карти еміграції з України ма-

ють відображати чисельність мігрантів, їх розподіл за країнами світу, історичну 

ретроспективу, економічні наслідки (частку трудових мігрантів, нелегальну мі-

грацію, переказ коштів тощо). Натомість карти імміграції мають відображувати 

картину з прибульцями за країною походження, віком, кваліфікацією та їх участю 

в національній економіці [195]. 

Структура і зміст серії карт міжнародних міграцій населення такий: прибуття 

й вибуття мігрантів, сальдо міграцій, міграційна складова формування чисель-

ності населення та перекази грошей трудовими мігрантами; формування чисель-

ності населення (міграційна складова), національний склад населення, власне мі-

грації, вікова структура населення, відтворення і розселення населення;  міграція 

для навчання. За період з 1946 р. в Україні підготовлено понад 200 тис. фахівців 

для 160-ти країн світу. Нині в 209-ти ВНЗ України навчаються майже 40 тис. 

громадян зі 129-ти країн світу. Новітнім картографічним сюжетом є відображен-

ня альтернативних форм трудових міграцій – добровільної праці на органічних 

фермах (агротуризм). 

У НАУ практично не знайшли відображення нелегальні (неврегульовані) мі-

грації, які зумовлюють появу в Україні біженців, осіб без громадянства, осіб, що 

шукають притулку. Транзитні міграції з Азії до країн ЄС зумовлюють потік не-

законних мігрантів через необлаштовані кордони з РФ та Білоруссю. Потік мі-

грантів до України може бути умовно поділений на: в’єтнамський, пакистансько–

індійський,  шріланкійсько-бангладеський, афганський, китайський, курдський, 

узбецько-таджицький, чеченський  маршрути (див. додаток Б.5.б). Україна є не 

лише країною транзиту, а й кінцевим пунктом руху мігрантів. Вже сформувалися 

в’єтнамська, іранська, арабська, китайська, турецька, індійська та пакистанська 

діаспори, діаспора вихідців з країн Африки. З країн ЄС повертаються особи, за-

тримані в рамках двосторонніх угод про реадмісію. 

 Існують нелегальні форми міжнародних міграційних зв’язків: торгівля людь-

ми, секс-туризм. 12 січня 2005 український парламент прийняв рішення про 
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кримінальну відповідальність за торгівлю людьми, але зрозуміло, що вирішення 

цих питань пов’язане з міжнародною співпрацею правоохоронних органів. 

Показниками наслідків міжнародних міграцій населення є насамперед 

зміни у розселенні населення, політичні, культурні та економічні процеси. 

Співвідношення між фактично народженим у країні населенням та прибулим 

може бути індикатором можливих конфліктів. Ще одн наслідок міграції – спо-

творення вікової структури за рахунок відтоку населення працездатного віку. 

Перекази грошей, які відправляються емігрантами додому, для багатьох країн 

стають важливим джерелом поповнення валютних резервів. 

2.2.4 Картографування міжнародних економічних зв’язків

Викладені вище загальні міркування дозволяють виділити матеріальні об’єкти 

– носії міжнародних економічних зв’язків України: вітчизняні та закордонні під-

приємства різних форм власності, що продають товари і надають послуги (спіль-

ні підприємства, філії іноземних банків, міжнародні організації тощо); централь-

ні та регіональні органи державного управління, що контролюють зовнішньое-

кономічну діяльність; окремі громадяни України, іноземці та соціальні групи в 

процесі участі їх у підприємницькій діяльності, трудових міграціях,  виставках, 

ярмарках, навчанні за кордоном; інфраструктура міжнародних зв’язків (банки, 

біржі, митниці, пункти пропуску, митні склади, прикордонна служба тощо). 

Міжнародна торгівля є провідною формою зовнішньоекономічної діяльнос-

ті. Розрізняють торгівлю: готовою продукцією, продукцією в розібраному вигля-

ді, зустрічні поставки, постачання комплексного устаткування, торгівля послуга-

ми і технологіями [445], об’єктами авторських прав (рис. 2.2.4.1). 

  Торгівля продукцією в розібраному вигляді виправдана, якщо її монтуван-

ня за кордоном дозволяє одержати прибуток за рахунок використання місцевої 

дешевої робочої сили тощо. Зустрічні поставки – бартерні операції; викуп за-

старілої продукції при збуті більш сучасних моделей; операції з давальницькою 

сировиною, які передбачають переробку закордонної сировини чи відходів з на-

ступними розрахунками продуктами їхньої переробки. 
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Наукові та інноваційні зв’язки. Інновації як нова економічна категорія ви-

вчаються з початку ХХ століття, але лише в другій половині минулого століття 

теоретичні напрацювання інноватики (науки про нововведення) отримали своє 

втілення в розвинених в економічному відношенні країнах світу. До національ-

ного переліку об’єктів інноваційної діяльності  віднесено: нові знання та інте-

лектуальні продукти; виробниче обладнання та процеси; організаційно-технічні 

рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, 

що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфе-

ри.  Поряд з винахідництвом важливою є передача ідей, знань між фахівцями. 

Торгівля технологіями та об’єктами авторських і суміжних з ними прав передбачає 

передавання технологій на комерційній та некомерційній основі. Некомерційне 

придбання технологій відбувається шляхом військово-політичного і промисло-

вого (комерційного) шпигунства; зарубіжного патентування винаходів, корисних 

моделей та ідей, промислових зразків; через публікування праць про науково-

технічні досягнення в наукових та інших журналах; через повідомлення на між-

народних симпозіумах, конференціях, нарадах, семінарах тощо. 

До комерційних способів передачі інформації належать: утворення спільних 

підприємств; придбання (злиття або поглинання) зарубіжних високотехнологіч-

них підприємств у повну власність або заволодіння частиною їх акцій; міжнарод-

на торгівля високотехнологічними товарами; консалтинг; будівництво за кордо-

ном об’єктів «під ключ»; продаж ліцензій. Винаходи, їх авторство і монопольне 

право на використання закріплюються  патентом, який діє лише на території кра-

їни, де він виданий, тому все більшого поширення набуває закордонне патен-

тування. Патентування корисної моделі за кордоном (в обраній країні) дозволяє  

захистити інтелектуальну власність в цих країнах. 

Розвитком та захистом інтелектуальної власності в усьому світі займається 

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), заснована при ООН. В 

Україні все активніше в галузі патентування діють іноземні виробники. Діяльність 

Державної служби інтелектуальної власності України (ДСІВУ) передбачає при-

ймання заявок від іноземних суб’єктів авторського права на видачу охоронних 
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документів. Авторська карта «Україна. Міжнародна патентна діяльність» показує 

активність іноземних країн на ринку інтелектуальної власності України. Існує і 

зворотній бік авторських та суміжних прав. Р. Столлман вважає метою нинішньої 

системи авторського права – дати певним компаніям несправедливу владу над 

суспільством для збагачення. Деякі фірми спрямували всі зусилля на монопо-

лізацію ринку, а торговельні марки зробили засобом захисту своїх економічних 

інтересів, іноді вдаючись і до недобросовісних дій. Фірми скуповують патенти, 

щоб контролювати розвиток тієї чи іншої галузі. 

Надання міжнародних послуг у сфері освіти можна розглядати як окремий вид 

міжнародних зв’язків, оскільки навчання іноземних студентів є важливим дже-

релом находження валютних коштів. Міжнародні подорожі, туризм і транспорт 

стають важливішим видом торгівлі послугами. Надходження від транспортуван-

ня товарів і туризму можуть стати джерелом прибутку для міжнародних агентств 

повітряних сполучень, морських перевезень, агентств з попереднього бронюван-

ня квитків і місць, а також готелів, спортивних та мистецьких організацій. 

Зміст карт міжнародної торгівлі крім традиційних показників повинен міс-

тити інформацію про типи зв’язків за видами економічної діяльності, формою 

співпраці, підпорядкуванням підприємств, географією стосунків тощо. 

Міжнародні виробничі зв’язки. Відомо, що виробничо-територіальні зв’язки 

(ВТЗ) – відношення, які встановлюються між різними виробничими одиниця-

ми, компонентами виробництва, підприємствами, групами підприємств, галузя-

ми виробництва тощо в процесі їх функціонування. В сучасних умовах цей вид 

зв’язків може бути здійснений шляхом організації спільних підприємств, філій,  

або в межах підрозділів ТНК. ВТЗ відображають територіальний поділ праці. 

В ході картографування цей вид міжнародних зв’язків може бути спеціально 

досліджений на основі аналізу товарної структури торгівлі та видів послуг, що 

надаються окремими підприємствами, та найчастіше він є недоступним через 

обмеження щодо використання бізнесової інформації.  У кожній галузі господар-

ства існують відповідні системи ВТЗ, зумовлені передусім техніко-економічними 

особливостями процесів виробництва і збуту продукції та послуг. Система ВТЗ 
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виробничо-територіальних одиниць відображає особливості природних і еконо-

мічних умов їх розвитку, а також їх виробничу структуру. 

Формування ВТЗ починається на рівні виробничих підприємств (зв’язки щодо 

отримання палива (енергії), сировини та інших вихідних матеріалів, з обслугову-

вання виробництва машинами, устаткуванням, допоміжними матеріалами, щодо 

вивозу напівфабрикатів і готової продукції). Кожний з цих типів зв’язків може 

бути міжнародним. Розрізняють ВТЗ за поточним споживанням предметів праці 

(сировина, паливо, електроенергія та ін.), за забезпеченням виробництва засоба-

ми праці та нагромадженням предметів праці при розширеному відтворенні, за 

проміжною продукцією (вироби, які надходять у виробництво, переробка поточ-

ного виробництва), за кінцевою продукцією, що використовується на споживан-

ня, заміну вибулих основних фондів, створення запасів, експорт тощо.

Міжнародне переміщення ресурсів (факторів) виробництва. До цієї фор-

ми економічних зв’язків відносять: переміщення робочої сили, міжнародні за-

позичення капіталу та діяльність транснаціональних корпорацій [148, с. 144]. 

Переміщення факторів виробництва зазнають більших обмежень з боку урядів, 

ніж торгівля товарами. Обмеження на міжнародну міграцію робочої сили є фак-

тично повсюдними. До останнього часу деякі європейські країни, наприклад 

Франція, здійснювали контроль за рухом капіталу, дотримуючись вільної торгів-

лі товарами зі своїми сусідами. Інвестиції іноземних ТНК зустрічають спротив 

урядів і їх діяльність жорстко регулюються у більшості країнах. 

Стимулом переміщення факторів виробництва є аутсорсинг непрофільної ді-

яльності компаній з розвинутих країн до країн, що розвиваються. Внаслідок цьо-

го процесу промислово розвинуті країни залишають на своїй території найбільш 

ефективні та екологічно безпечні виробництва, і виносять за кордон шкідливі 

виробництва та види діяльності з низькою прибутковістю. Наслідком цього про-

цесу є перерозподіл промислового виробництва на глобальному рівні [268]. 

Міжнародне переміщення капіталу передбачає передачу фінансових ресурсів 

за кордон у вигляді кредитів (фінансових, товарних і кредитів під цінні папери),  

що дозволяє країнам отримати гроші в борг за ті товари і послуги, які ще не 
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вироблені. Переміщення капіталу не означає, що устаткування демонтується і 

перевозиться до іншої країни, – це лише фінансова операція. Наприклад, австрій-

ські громадяни купують цінні папери в Польщі або індійська фірма здійснює 

інвестування через свою німецьку філію. Таке міжнародне переміщення фінан-

сових ресурсів можна трактувати як особливий вид міжнародної торгівлі [148]. 

Призупинення виробництва в одній країні для переміщення його до іншої діста-

ло назву «делокалізація». 

Міжнародне переміщення капіталу здійснюється на світовому фінансовому 

ринку сукупністю банків, спеціалізованих фінансово-кредитних установ, фондо-

вих бірж, через які проходять світові фінансові потоки та які є посередниками в 

перерозподілі фінансових активів між кредиторами і позичальниками, продавця-

ми та покупцями фінансових ресурсів. Нині істотна частка міжнародного пере-

міщення капіталу – це прямі іноземні інвестиції. Йдеться про такий вид пере-

міщення капіталу, при якому фірма з однієї країни створює або розширює до-

чірнє підприємство в іншій країні. Інвестиції охоплюють не тільки рух ресурсів, 

а й передачу контролю. Дочірнє підприємство має фінансові зобов'язання перед 

материнською компанією, але й становить частину її організаційної структури. 

Відповідні карти повинні відображувати штаб-квартири ТНК, дочірні та спільні 

підприємства, лінії переміщення фінансових ресурсів, постачання та збуту. 

Франчайзинг – є важливою темою картографування. Офіси багатьох компа-

ній – активних франчайзерів розміщені в усіх великих містах України. На умовах 

франчайзингу в Україні розвиваються мережі громадського харчування, готель-

ного господарства, з надання туристичних послуг, салонів краси та фітнес-клубів. 

Досить активно останні роки розвивалися компанії, що надають освітні послуги. 

З усіх мережевих брендів в Україні  45 % – закордонні торгові марки. За даними 

Української асоціації франчайзингу лідером за кількістю торгових марок є Росія 

(понад 100), яка за Німеччиною (50), далі йдуть бренди з Італії, Франції, США. 

Міжнародне переміщення трудових ресурсів. Міжнародні міграційні люд-

ські потоки тісно пов’язані з міжнародними потоками товарів, послуг та капіталу. 

Міжнародні організації шляхом нав’язування політики «відкритості економіки» 
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та згортання державних субсидій активно сприяють пожвавленню міжнародних 

міграцій, головними причинами яких є економічні: бажання отримати більш ви-

сокооплачувану роботу за кордоном, також кращі умови проживання, політичну 

й економічну свободу, безпеку, якісніше медичне обслуговування та освіту. 

Міжнародні гуманітарні економічні зв’язки. Гуманітарні економічні 

зв’язки пов’язані з наданням міжнародної допомоги, що відноситься до поточних 

трансфертів бюджету і характеризує таку передачу матеріальних та фінансових 

цінностей резидентам від нерезидентів і навпаки, яка не передбачає компенсації 

у вигляді певного вартісного еквівалента. Цю статтю складають за даними бан-

ківської звітності в частині приватних переказів, благодійної допомоги в грошо-

вій формі, грошових внесків органів державного управління, а також за офіційної 

інформацією про одержану технічну допомогу та обсяги гуманітарної допомоги в 

формі товарно-матеріальних цінностей. Рішення про надання гуманітарної до-

помоги приймає Комісія з питань гуманітарної допомоги при КМУ. За даними 

Держстату України, обсяг імпорту гуманітарної допомоги в Україну за останні 

роки складає понад  80  млн дол., а експорту – близько 1 млн дол. Географія гума-

нітарної допомоги змінюється і залежить від стихійних лих, аварій, епідемій, ка-

тастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення в різних країнах 

впродовж року (табл. 2.2.4.1).  

Наслідки міжнародних економічних зв’язків. До політичних наслідків між-

народних економічних зв’язків слід віднести діяльність міжнародних організацій 

та економічні союзи між країнами. Успішне здійснення одних видів зв’язків може 

зумовлювати пожвавлення інших. Значна частка українців у населенні Канади 

стала чинником визнання нашої держави канадським урядом одним із перших. 

До економічних наслідків міжнародних зв’язків слід віднести вигоду, що її 

отримують підприємства-імпортери та експортери, поширення інновацій,  уні-

фікація та стандартизація продукції, злиття та поглинання компаній. Внаслідок 

злиття компаній, що розглядається як  форма ТНК, може статися скорочення кіль-

кості зайнятої робочої сили та інші соціальні наслідки. 

Аспектом картографування є відображення впливу міжнародних економічних 



139

Таблиця 2.2.4.1 Тематика карт 
міжнародних економічних зв’язків  

Тема-
тич-
ний 
блок

Групи карт Тематика карт Показники
   

   
   

   
  М

іж
на

ро
дн

і е
ко

но
мі

чн
і з

в’
яз

ки

1. Міжна-
родна 
торгівля 
товарами і 
послугами
 

Торгівля това-
рами: експорт, 
імпорт сальдо, 
оборот

Торгівля готовою продукцією (сільського 
господарства, лісового господарства, ри-
бальства, рибництва, добувної промисловос-
ті, переробної промисловості, експорт та ім-
порт електроенергії, газу та води); торгівля 
продукцією в розібраному вигляді, бартерні 
операції, викуп застарілої продукції, опера-
ції з давальницькою сировиною, постачання 
комплектного устаткування.

Торгівля 
послугами 

Надання суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності послуг (будівництво, діяльність 
транспорту та зв’язку, фінансова діяльність, 
операції з нерухомим майном, оренда, інжи-
ніринг, надання послуг підприємцям, освіта, 
охорона здоров’я, діяльність у сфері культу-
ри та спорту, діяльність екстериторіальних 
організацій). Наукова, науково-технічна, 
виробнича, навчальна та інша кооперація: 
торгівля ліцензіями, переміщення інформа-
ції про патенти, винаходи; навчання і під-
готовка спеціалістів, проведення виставок, 
аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, 
семінарів. Міжнародний туризм; міграція 
трудових ресурсів.

Переміщення 
факторів 
виробництва

Міжнародна діяльність банків, спеціалізо-
ваних фінансово-кредитних установ, фон-
дових бірж (кредитно-фінансові операції та 
операції з цінними паперами: валютні опе-
рації на валютних аукціонах, валютних бір-
жах і на МБР; кредитні та розрахункові опе-
рації; інвестиції; формування суб’єктами зо-
внішньоекономічної діяльності банківських, 
кредитних і страхових установ; створення 
спільних підприємств; здійснення торгівлі 
на території України за іноземну валюту.
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Тема-
тич-
ний 
блок

Групи карт Тематика карт Показники
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х 
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2. Політичні 
наслідки

Політична 
діяльність

Діяльність міжнародних організацій, підпи-
сання угод та домовленостей між країнами. 
Активізація співробітництва в інших сфе-
рах, зростання туристичних зв’язків 

3. Еконо-
мічні 
наслідки

Економічна 
діяльність

Злиття та поглинання компаній на транс-
національному рівні; зниження податків на 
прибуток підприємств, зменшення витрат 
на працю і природні ресурси; розповсю-
дження фінансової інформації по всьому 
світу, стирання національної приналежності 
продукції; міжнародна система вільного ва-
лютного обміну

4. Соціальні 
наслідки

Нерівність, 
бідність, за-
йнятість, 
безробіття, 
доступо до 
освіти та 
інформації, 
правопору-
шення

Поглиблення економічної нерівності (збага-
чення населення технологічно розвинутих 
країн, збідніння і розшарування суспільства 
в країнах, що розвиваються); зміна струк-
тури зайнятості та безробіття; розширення 
доступу громадян до інформації (освітньої, 
наукової, культурної, рекламної); зростання 
рівня міжнародної злочинності (контрабанда 
наркотиків та зброї, міжнародний тероризм, 
відмивання грошей, незаконне копіювання 
товарів, захищених авторським правом, тор-
гівля людьми і людськими органами)

5. Екологічні 
наслідки

Зміни стану 
природного 
середовища 
і  екологічні 
проблеми 

Поширення культури інтенсивного агро-
виробництва (вирощування монокультур та 
генетично-модифікованих культур у краї-
нах, що розвиваються, нищівна експлуатація 
природних ресурсів для виробництва агро-
продукції на експорт; продовольча безпека 
держав; гігієнічна, санітарна, ветеринарна та 
екологічна експертиза імпортованих товарів; 
аварії на міжнародному транспорті; інтродук-
ція та акліматизація немісцевих видів рослин 
і тварин (адвентивні види), поширення епі-
зоотій, хвороб та шкідників рослин, епідемій 
серед людей

Продовження Таблиці 2.2.4.1
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зв’язків на соціально-економічний розвиток регіонів країни, оскільки зовнішня 

торгівля значно впливає на розподіл доходів усередині країни.  

Тематика та зміст карт міжнародних економічних зв’язків потребує деталіза-

ції як стосовно рівнів картографування, так і щодо зв’язків за окремими групами 

товарів (див додатки Б.12, Б.13) і послуг [189]. Перспективи використання ре-

зультатів дослідження пов’язані зі створенням карт міжнародних економічних 

зв’язків різної тематики (за видами економічної діяльності), на різних ієрархіч-

них рівнях [178].  Впровадження карт такої тематики дозволить виявити межі, 

структуру та динаміку економічних зв’язків України як суспільно-територіальної 

системи та планувати розвиток цих зв’язків на майбутнє.

2.2.5 Картографування міжнародних культурних зв’язків України

Розпочинаючи картографування міжнародних культурних зв’язків, слід ви-

значити особливості об’єкта картографування – культуросферу. М.Д. Пістун вва-

жає культуру інтегруючою ланкою інтелектуальних форм сучасного суспільного 

життя: географія культури, на його думку, – «перспективний і складний аспект 

соціальної географії, що містить у собі географію науки, освіти, видовищ тощо; 

об’єкт вивчення географії культури – територіальні комплекси (системи) культу-

ри; предмет – територіальна організація культури та її окремих компонентів – ма-

теріальних і духовних» [254, с.180]. 

Сфера картографування культури у СРСР обмежувалася культурно-просвіт-

ницьким обслуговуванням населення [93]. Культурні зв’язки в той період тради-

ційно відносили до групи невиробничих з обслуговування населення і управлін-

ня. Такі карти мало представлені в атласах, виданих в колишньому СРСР. Зміст їх 

уникав відображення етнокультурних характеристик населення, тим більше його 

релігійного складу, і торкався таких показників, як гастролі радянських артистів 

за кордоном та інші схожі показники в царині науки, освіти, видовищ [457]. 

Закордонні дослідження в галузі географії культури стосуються широкого 

кола питань освоєння людиною навколишнього простору (мови, релігії, меди-

цини, розваг тощо). Такі карти вміщені в Національних атласах Канади і США, 
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створені комплексні за змістом та тематичні атласи: Атлас нової Європи [469], 

Атлас міграцій до Франції [481], Культурний атлас Африки, Культурний атлас 

Росії та колишнього Радянського союзу. Серед дослідників географії культури 

слід назвати О.Г. Дружиніна [90], І.І. Мітіна [227], В.М. Стрілецького [301]. 

З початку 90-х років ХХ століття в Україні також активізувалися досліджен-

ня проблем у галузі географії культури. Серед праць українських науковців, у 

яких висвітлюються географічні аспекти культури та питання поширення куль-

турних явищ на території, слід назвати роботи О.О. Любіцевої, О.П. Ріпки, 

І.І. Ровенчака  [266], Л.Т. Шевчук, Б.П. Яценка [339]. Поступово розвивається 

культурно-географічне картографування. Карти формування чисельності насе-

лення, етнічного складу населення, етнічних міграцій та міжнародних наукових 

зв'язків уміщено у НАУ. Окремі види міжнародних культурних зв’язків відобра-

жено в атласах з історії, розроблених вітчизняними видавництвами. Не зважаючи 

на згадані тенденції, атласи містять лише окремі картографічні сюжети згаданої 

проблематики, а наукові основи картографування міжнародних культурно-гео-

графічних зв’язків України перебувають, на думку автора,  на стадії початкової 

розробки.  

Для розроблення системи показників моделювання міжнародних культурних 

зв’язків [191] (рис. 2.2.5.1) можна застосувати гіпотезу «освоєння соціально-куль-

турного простору», запропоновану Д.В. Ніколаєнком [237]. На його думку в світі 

формуються соціально-культурні системи (СКС), що є набагато більш стійкими, 

ніж держави. Ці системи накопичують досвід багатьох поколінь і мають здатність 

розширювати свій простір (хоумленд) за рахунок «соціо-культурної переробки» 

нових територій. Їх ознаками є мова, духовна культура, наявність специфічної 

світової релігії або власного унікального варіанта світової релігії та здатність по-

ширювати свій варіант релігії за межами своєї СКС для «переробки» інших тери-

торій, наявність однієї або декількох домінуючих мов та здатність поширювати 

свою домінуючу мову або мови за межами своєї території. Завдання дослідження 

полягає у формуванні наукових положень картографування міжнародних куль-

турних зв’язків України та її регіонів, визначенні тематики відповідних карт, їх 
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Таблиця 2.2.5.1 Тематика серії карт 
міжнародних культурних зв’язків України

Групи карт Тематика карт

Умови та чинники міжнародних культурних зв’язків

Канали та інфра-
структура міжна-
родних культурних 
зв’язків 

Шляхи сполучення, морські порти, аеропорти, заклади 
культури (театри, музеї, бібліотеки, виставкові зали), 
освіти, науки, дипломатичні представництва, національ-
но-культурні центри, засоби масової інформації.

Природні та соці-
альні бар’єри здій-
снення зв’язків 

Гірські хребти, водні перешкоди, болота, пустелі, дер-
жавні кордони, межі розселення етносів, історико-куль-
турні регіони, географія міфів «свої – чужі», візовий ре-
жим по відношенню до громадян різних країн.

Міжнародні культурні зв’язки (культурний обмін)

Поширення мов 
Історія розселення етносів, історія поширення мов, діа-
лектів, суржику. 

Релігійні відносини 
Поширення релігій, паломництво, перевезення предметів 
поклоніння (ікон), іноземні священики, міжнародні релі-
гійні організації, релігійна освіта. 

Література Конкурси, книговидавнича справа (мови видання). 
Музика Гастролі, конкурси, концертна діяльність.
Образотворче 
мистецтво Виставки, експозиції. 

Театр
Гастролі зарубіжних театральних колективів в Україні та 
українських за кордоном.

Кінематограф
Міжнародні кінофестивалі в Україні та участь україн-
ських кінофільмів у міжнародних фестивалях, прокат та 
дублювання фільмів іноземного виробництва в Україні. 

Обмін в галузі на-
уки й інновацій 

Участь у міжнародних конференціях, семінарах, стажу-
ванні, наукових спілках, доступ до он-лайн бібліотек, 
ввезення інструментів для наукових досліджень. 

Обмін в галузі 
освіти 

Навчання та викладання за кордоном, вивчення іно-
земних мов у школах, впровадження нових технологій 
освіти.
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змісту, показників картографування, виявленні напрямів типізації карт культур-

них зв’язків. Тематику карт можна подати наступним чином (Табл. 2.2.5.1). 

Понятійно-термінологічний апарат дослідження спирається на численні де-

фінції, що вживалися багатьма дослідниками культурно-географічної пробле-

матики: «історико-культурні (культурно-історичні) регіони» [61], «цивілізації» 

[345, c. 250], «структури вивченої людської поведінки» [339, с. 256], «етноси», 

«культурний ландшафт», «масова культура», «етнічна культура», «субкультура», 

«культура виробництва», «електоральна культура», «національна та релігійна 

ідентичність», «культурна експансія», «культурна комунікація» тощо. 

Карти культурної інфраструктури відтворюють спільні для різних підсис-

тем суспільства елементи (економічної, розселення, культури): мережу міжна-

родних шляхів сполучення, засоби комунікації та зв’язку, театри, музеї, вистав-

кові зали тощо, які використовуються для культурної комунікації. 

Карти історико-культурних регіонів відображають унікальні в культурно-

географічному відношенні ділянки земної поверхні, що сформувалися як наслі-

док міжнаціональних та міжкультурних взаємодій. Часто виникають складнощі 

при визначенні меж їх периферійних ділянок, які мають перехідний характер – 

різні дослідники відносять певні території до різних історико-культурних регі-

онів. Розселення населення різного етнічного, конфесійного складу та сучасні 

міграційні процеси свідчать про характер перебігу процесів етногенезу на їх те-

риторіях. Карти такого змісту відображають наслідки взаємодії сусідніх СКС у 

минулому та перспективи розвитку культуросфери в майбутньому. 

Карти міжнародного культурного обміну наведені в "Новому атласі 

Європи"  [469], (відображено кількість показів кінокартин сусідніх країн у кі-

нотеатрах ЄС та частку фільмів національного виробництва в кінопрокаті). 

Міжнародні культурні зв’язки стосуються цілої низки суспільних об’єктів, явищ 

і процесів, що можуть бути змодельовані на картах. Їх можна розглядати з трьох 

позицій: 1) процес переміщення людей, культурних цінностей та інформації між 

окремими країнами та територіями (сутнісна визначеність); 2) швидкість куль-

турно-географічних змін (часова визначеність); 3) просторові форми та топологія 
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культуросфери, що склалися в процесі зв’язків (просторова визначеність).

У соціокультурному просторі комунікація зазвичай визначається як «передача 

інформації» від людини до людини в процесі будь-якої діяльності. Комунікація 

в часі (традиції, обряди) здійснює трансляцію від покоління до покоління соціо-

культурних цінностей і писемності. До чинників міжнародних культурних зв’язків 

слід віднести засоби комунікації та установи, що сприяють міжкультурному об-

міну. Канали та інфраструктура міжнародних культурних зв’язків включає засо-

би, за допомогою яких культурні нововведення можуть проникнути до суміжних 

країн. Чим більша густота шляхів сполучення, морських портів, аеропортів, тим 

швидше може здійснюватися культурний вплив однієї цивілізації на іншу. Цю 

ж роль відіграють заклади культури (театри, музеї, виставкові зали, мистецькі 

галереї, спортивні майданчики), заклади зв’язку, освіти та науки, посольства, 

консульства, дипломатичні місії, ступінь доступу населення до пошти, телефон-

ної мережі, Інтернет, телебачення тощо. Бар’єрами для міжнародних культурних 

зв’язків є природні та соціально-економічні перешкоди та рубежі, такі як океани, 

гірські хребти, великі пустелі. З комунікативністю меж тісно асоціюється понят-

тя енергетики «рубежу». Вважається, що саме маргінальні (прикордонні) зони 

різних природних, економічних, етнокультурних та інших полів є джерелом від-

повідних енергетичних імпульсів. Зрозуміло, що енергетика географічного рубе-

жу має безпосереднє відношення до культурної сфери і, таким чином, може бути 

ресурсом духовного розвитку соціуму, етносу. 

Міжнародні культурні зв’язки [191], які відбувалися протягом останніх ти-

сячоліть на території сучасної України (торгівля, історія створення і занепаду 

держав), найбільш чітко відображаються на картах етнічної структури населення 

та національної культури. Найзручнішими показниками для відображення наці-

ональної культури є мова, традиції, народне вбрання, поширення релігій, полі-

тичні переконання. Зміни цих показників у часі свідчать про численні внутріш-

ні та міжнародні зв’язки, що формують культуросферу держави. Мова іденти-

фікує приналежність населення до спільнот. В Україні характерним наслідком 

міжкультурної взаємодії є використання громадянами в спілкуванні різних мов. 
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Особливо показовим є значне поширення на території нашої держави феномена 

«суржику». 

Діяльність релігійних організацій в Україні пожвавилася із здобуттям нею не-

залежності. З цього часу окрім православного християнства реєструються новіт-

ні культи і вірування. Проникнення на територію українських земель католициз-

му активно розпочалося в середньовіччі і триває дотепер. ХХ ст. ознаменувалося 

поширенням протестантських церков та інших вірувань. За дагними Релігійно-

інформаційної служби України (risu.org.ua) нині в Україні нараховується понад 

30 тис. релігійних організацій. Про тісноту зв’язків релігійних організацій з ін-

шими країнами може свідчити чисельність священнослужителів-іноземців, візи-

ти до України церковних лідерів, центри паломництва віруючих різних конфесій, 

як в Україні, так і за кордоном (див. додаток Б.6).

Українські католицькі організації активно взаємодіють з Ватиканом і като-

лицькою спільнотою за кордоном [326]. По католицьких парафіях України регу-

лярно здійснюється перевезення предметів поклоніння. До України на паломни-

цтво до численних святинь, наприклад Санктуарію Божої Матері Бердичівської, 

Санктуарію Матері Божої в Зарваниці, прибувають громадяни Польщі, Чехії, 

Словаччини та інших країн. В країні діють монастирі католицьких орденів: до-

мініканців, братів менших капуцинів, місіонерів облатів, бернардинів, францис-

канців, єзуїтів, вищі католицькі навчальні заклади з міжнародними зв’язками. 

Українські іудейські релігійні організації активно сприяють масовому між-

народному паломництву до святих місць представників однієї з гілок іудаїзму 

– хасидизму. На початку 1990-х рр. чисельність паломників, що відвідували мо-

гилу Рабі Нахмана в Умані, за даними Релігійно-інформаційної служби України, 

сягала 12-15 тисяч осіб на рік. Об’єднання хасидів Хабад Любавич на чолі з 

рабином Моше Талером щорічно приймають численних паломників хасидів зі 

всього світу на могилі Рабі Льові Іцхака в Бердичеві. Федерація єврейських гро-

мад повідомляє про інші центри паломництва, зокема Центр хасидизму в Гадячі 

(Полтавська обл). В Україні широко представлена мережа єврейських організа-

цій, які тісно співпрацюють із закордонними спонсорами. 
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Зараз «ісламському» фактору належить помітне місце в духовному, культурно-

му, соціальному, політичному житті держав, що утворилися на місці колишнього 

СРСР [116]. Нині відбувається активізація співпраці мусульманських організацій 

України із закордонними інституціями: зміцнення зв’язків між мусульманськи-

ми общинами різних національностей, ісламська освіта, паломництво до Мекки 

(хадж), яке 2014 р. здійснила з України 190 осіб. В Україні в галузі вищої іслам-

ської освіти домінують турецькі організації – Управління релігійними справами 

Республіки Туреччина (Diyanet Işleri Başkanliği), Фонд Азіза Махмуда Хюдаї та 

релігійна громада (джемаат) Сулейманійа. Початкова ісламська освіта в частково 

здійснюється місцевими імамами та турецькими педагогами. Заслуговує на увагу 

діяльність «Всеукраїнської асоціації громадських організацій «Ар-Раїд», яка має 

представництва в Києві та в 8 обласних центрах України і є спонсором початкової 

ісламської освіти [116].

Важливим показником міжнародних культурних зв’язків є обмін кінопродук-

цією. На базі інформації ООН було опрацьовано зміст карти «Світ. Імпорт повно-

метражних фільмів». Показниками  є кількість кінострічок, що країна імпортува-

ла впродовж 1995-1999 рр., кількість кінострічок у розрахунку на 1 млн мешкан-

ців та структура кінострічок за основними країнами походження (США, Італія, 

Франція, Велика Британія, Індія, Росія, Німеччина, Японія, Китай). Примітною 

тенденцією є обрання країною фільмів з країни з близькими культурними тради-

ціями. Індійським фільмам віддають перевагу – Оман, Марокко, Ліван; амери-

канським – латиноамериканські країни, Єгипет, Кіпр, Латвія, Туреччина; япон-

ським – Іран, Китай; британським – Маврікій, Конго, Бельгія, Канада.  

В Україні щорічно проводяться міжнародні кінофестивалі (Бригантина, Крок, 

Київський, Ірпінський, Стожари). Відображення участі в них закордонних кіне-

матографістів може бути вміщено до серії карт. Важливу роль відіграють зміст 

освіти і мова навчання, характерними показниками є мобільність студентів і 

викладачів. 

Міжнародні наукові зв’язки. Академік А.Д. Сахаров свого часу як одне з 

найважливіших завдань науки називав її об’єднуючу роль, яка цементує людство: 
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«Наука ґрунтується на єдиних законах, єдиних поняттях, і в цьому основа її ін-

тернаціональності. І хоча, як все живе, наука теж суперечлива в своїх наслідках, 

але все-таки саме це об’єднуюче значення науки є головним» [283]. Нині виника-

ють нові форми перетину областей дослідження, нові форми єдиної стратегії на-

уково-технічного комплексу, де фундаментальне знання виростає з прикладного, 

а прикладне знання дає потужний імпульс і технічним розробкам, і новим спосо-

бам теоретичної думки. 

Зростає значення неформального спілкування учених. Це означає, що в науці 

існують неінституціалізовані «зони обміну», в яких велика роль неформальних, 

міжособистісних контактів. Наукові комунікації, як і раніше відбуваються всере-

дині «невидимої колегії», міжнародної за своєю суттю і існуючої в особистому 

листуванні і міжособистісних контактах, не замикаються в національних кордо-

нах. Починають виходити спеціалізовані журнали. Участь українських фахівців 

у таких організаціях можна відобразити, показавши штаб квартири міжнародних 

наукових організацій, членами яких є Україна. Формами міжнародних наукових 

зв’язків є публікації, наукові відрядження, навчання за кордоном, участь у нара-

дах і конференціях, ліцензійна діяльність. 

Наслідки міжнародних культурних зв’язків. Після переміщення носіїв куль-

тури (мігрантів, проповідників, туристів, викладачів, співаків, журналістів) на 

новому місці вони залучаються до комунікаційного процесу і змінюють куль-

турне середовище за допомогою політичної, релігійної, педагогічної, побутової, 

виробничої комунікацій. Крім цього, інформаційні потоки між країнами чи со-

ціально-культурними системами сприяють передачі вербальних та невербальних 

повідомлень між комунікантами (відправником та отримувачем) і змінюють ха-

рактеристики культурного життя країн-реципієнтів. 

Видами транскордонної комунікації в соціокультурному просторі є міжкуль-

турні відносини, які виявляються в просторовій диференціації способу життя, 

традицій та норм сімейної (відтворювальної) поведінки. Якщо населення не іден-

тифікує себе як належне до певних культурних спільнот, на це можуть вказати 

показники шлюбів і розлучень, абортів, середня кількість дітей в сім’ях тощо.
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Матеріальними проявами результатів міжнародних культурних зв’язків є, на-

самперед, об’єкти історико-культурної спадщини: традиційні транспорт, госпо-

дарство, архітектура і житло, об’єкти ландшафтного дизайну; народні одяг, їжа, 

обрядовість та звичаєвість, фольклор, мистецтво тощо. Дослідники виділяють 

такі групи об’єктів національної культурної спадщини: історична й археологічна, 

архітектурна, етнографічна, літературна, художня, наукова, педагогічна, техноло-

гічна, політична, ідеологічна, комплексна які слід віднести до змісту карт. 

Багато суспільно-політичних конфліктів викликані міжнародними чинника-

ми. К. Ейк вважає, що глобалізація перетворює світ на єдиний ринок та поро-

дження глобальної масової культури, викликані активізацією глобального мар-

кетингу і постійним розвитком інформаційних технологій. В якості протидії цій 

тенденції відбувається відродження первісної, зокрема етнічної ідентичності, і 

ворожнеча часто спрямовується проти помилкових ворогів (мігрантів, представ-

ників інших етносів, релігій, рас). Карти суспільно-політичних конфліктів ши-

роко представлені в закордонних атласах. В атласі «Імміграція до Франції» [481] 

Ж. Норієль відображає поширення випадків ксенофобії у Франції наприкінці 19 

ст. Загибель людей внаслідок расистських нападів у Європі показано в атласі Le 

Mond Diplomatique [398]. Релігія іноді використовується окремими людьми та ор-

ганізаціями для прикриття корисливих або націоналістичних цілей. Прикладами 

є міжконфесійна ненависть та інші протиправні дії, що здійснюються за впливу 

міжнародних організацій. 

Упередження негативних суспільно-політичних явищ тісно пов’язане з до-

слідженням етнокультурних особливостей населення регіонів України та стану 

міжнародних культурних зв’язків. Важливими перспективними темами картогра-

фування є, зокрема, небезпека та ризик виникнення міжетнічних та міжконфесій-

них конфліктів у регіонах України. Географія культури і культурно-географічне 

картографування є новими перспективними напрямами досліджень в Україні і 

тісно пов’язані з картографуванням міжнародних зв’язків. 

Аналіз літературних та картографічних джерел виявив, що головними 

об’єктами міжнародних культурно-географічних зв’язків є три тематичні групи 
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показників [191]. 1) Природні та суспільно-географічні передумови та обмежен-

ня щодо їх здійснення (канали та інфраструктура). 2) Власне зв’язки (сучасні та 

ретроспективні), що виявляються в етнокультурних особливостях території, мові 

населення, сучасних релігійних відносинах; зв’язки в галузі літератури, музики, 

образотворчого мистецтва, театру, кінематографу; міжнародні відмінності у полі-

тичному устрої, способі життя, традиціях та нормах відтворювальної та сімейної 

поведінки; міжнародні зв’язки в галузі освіти, науки й інновацій; обмін техноло-

гіями та культура виробництва; міжнародна торгівля культурними цінностями, 

історико-культурна та технологічна спадщина. 3) Наслідки міжнародних куль-

турних зв’язків (розвиток етнокультурної взаємодії, формування міжетнічних, 

міжконфесійних та міжкультурних конфліктів) [187]. 

До перспектив подальших досліджень слід віднести використання показників 

міжнародних культурних зв’язків на картах передумов виникнення надзвичайних 

ситуацій суспільно-політичного характеру на території України. Це, насамперед, 

показники національної, релігійної, освітньої, політичної нерівності; соціальна 

база суспільно-політичних конфліктів (іммігранти та їх нащадки, представники 

різних мов та прихильники різних релігій, нелегальні мігранти), прихильники 

терористичних, екстремістських, расистських організацій. Створення таких карт 

сприятиме упередженню конфліктів на території України та підтримуватиме гро-

мадський лад і безпеку в країні. 

2.2.6 Картографування міжнародних туристичних зв’язків України

Міжнародний туризм – джерело валютних надходжень, він сприяє зростанню 

внесків до платіжного балансу та ВВП країни. В’їзний та виїзний туризм спри-

яє налагодженню міжнародних приватних, культурних та економічних зв’язків 

України з іншими країнами. За даними Державної служби туризму i курортів за 

6 місяців 2014 року Україну відвідало понад 6,4 млн. іноземних туристів. Доходи 

від міжнародного туризму в останні роки складали щорічно понад 12 млрд дол. 

США. Дослідженню міжнародних туристичних зв’язків, приділено неабияку 

увагу у роботах українських науковців. О.О. Любіцева [165] розглядає теорію, 
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методологію і практику просторових аспектів розвитку ринку туристичних по-

слуг, механізм та закономірності його функціонування і територіальної організа-

ції на різних ієрархічних рівнях. Аналіз показників виїзного та в’їзного туризму 

для задач картографування проводив В.Ф. Северінов [286]. Практичні роботи в 

галузі картографування окремих показників туристичної галузі в Україні здійсне-

но колективом авторів [462]. Важливим для картографування є розуміння про-

сторової організації туристичного процесу, яка «…відтворюючи рекреаційно-

туристські цикли самоорганізації населення, на всіх таксономічних рівнях має 

зіркоподібний малюнок з тенденцією до згладжування, де туристичні потоки від-

центрово поширюються з туристсько-генеруючих регіонів, затухаючи відповідно 

до зменшення доступності турпродукту». Туризм нині часто називають «плава-

ючою точкою освоєння», що пов’язана насамперед зі зміною місцеположення 

світових і національних туристсько-генеруючих центрів. 

Об’єкти картографування в процесі дослідження міжнародних туристичних 

зв’язків (рис. 2.2.6.1) – це об’єкти природи та суспільства як умови і чинники цих 

зв’язків, власне туристичні подорожі та наслідки цих зв’язків, що виявляються 

в зміні характеристик природних та суспільних об’єктів внаслідок споживання 

туристичних послуг [198]. Споживачами туристичних послуг є туристи, що за-

довольняють різноманітні потреби. Виявлення суті цих потреб тісно пов’язане з 

визначенням соціальної структури подорожуючих. Організації, що надають по-

слуги туристам є посередниками між туристами та рекреаційно-туристськими 

ресурсами території є перспективними користувачами карт зв’язків. 

Групи рекреаційно-туристських ресурсів на моделі виділено за класифікацією 

О.О. Бейдика. Допоміжною рекреаційно-турист  ською інфраструктурою є шляхи 

сполучення, транспортні засоби, готелі, підпри ємства роздрібної торгівлі, що за-

безпечують переміщення туристів, їх харчування, ночівлю тощо. Складовою кар-

тографування є відображення біпатридних або гомогенних рекреаційно-турист-

ських ресурсів [14], які  являють собою соціальні та природні об’єкти і явища, 

події, походження яких тісно пов'язане як з територією України (де вони розташо-

вані або відбувались), так і з територією зарубіжної країни, в межах якої  даний 
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об'єкт, явище, подія первісно виникли (поховання шведів на полі Полтавської 

битви тощо). Ці об’єкти є привабливими для іноземців, які відвідують Україну. 

Особливість міжнародних туристичних зв’язків стосується надходження ва-

люти до бюджету приймаючої країни і активізації її платіжного балансу, тому 

в’їзний туризм економісти називають активним туризмом [4]. Виїзний туризм на-

зивають пасивним. Інші економічні показники картографування туристичної ді-

яльності – це особисті, комерційні та державні доходи від туристичної діяльності 

та пов’язаних з нею галузей, надходження іноземної валюти, внесок міжнародно-

го туризму в платіжний баланс країни.  

За територією дослідження карти міжнародних туристичних зв’язків можна 

поділити на карти України, Європи, Світу (див. додатки Б.5.а, Б.9). Для України 

актуальним є створення карт забезпеченості території туристичними та рекреа-

ційними ресурсами [14, 87]. Для в’їзного туризму на перший план виходить задо-

волення потреб у забезпеченні найвищих стандартів обслуговування, комфорту, 

активних форм відпочинку, таких, що не чинять негативного впливу на природне 

і культурне середовище, екологічного туризму, індивідуальних турів, елітних та 

Рисунок 2.2.6.1 Міжнародні туристичні зв’язки як об’єкт картографування. 
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1. Фізико-
географічні 
умови і 
ресурси 
території

Умови здій-
снення ту-
ристичної 
діяльності

Природні бар’єри та межі, кліматичні 
умови, рельєф, болота, вихід території до 
моря, водні транспортні артерії (кліма-
тичні, аквальні, бальнеологічні, біотичні, 
ландшафтні), екологічна ситуація.

2. Історико-
культурна 
спадщина

Туристські 
ресурси

Історико-культурна спадщина. 
Архітектурна, 
Об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

3. Розмі-
щення 
населення

Трудові ресурси Працересурсний потенціал, зайнятість у 
сфері туризму, підготовка фахівців.

4. Політичне 
становище в 
світі

Історія міжна-
родних політич-
них зв’язків 

Релігійна структура населення країн, нації, 
етногенез, сусідство держав.

Політика в га-
лузі туризму. 

Міжнародні угоди, участь держав у візо-
вий режим. 

5. Виробни-
цтво і 
торгівля

Економічний 
потенціал роз-
витку туризму 

Спеціалізація регіонів, обсяги виробни-
цтва сувенірної продукції.

6. Інфрастру-
ктура 

Туристська 
інфраструктура 

Заклади розміщення, готелі, транспортно-
логістична мережа (аеропорти, морські та 
річкові порти, поромні переправи, авто-
шляхи, залізниці, трубопроводи, міжна-
родні транспортні коридори), ринкова інф-
раструктура (банківська система), прикор-
донна інфраструктура (пункти пропуску). 

М
іж

на
-

ро
дн

і 
по

то
ки

Міжнародний 
туризм

В’їзний, виїзний туризм, їх динаміка. 
Туристичні потоки: рекреація та оздо-
ровлення, релігійний, пізнавальний, 
спортивний, діловий, сільський туризм. 

Н
ас

лі
дк

и 
ді

ял
ьн

ос
ті Наслідки 

міжнародної 
туристичної 
активності

Доходи від туризму. Частка доходів від 
туризму у ВВП. Погіршення стану ком-
понентів природи.

Таблиця 2.2.6.1 Тематика серії карт 
міжнародних туристичних зв’язків
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екстремальних видів туризму. Підлягають картографуванню обсяги та напрями 

туристичних потоків (табл.2.2.6.1), економічні показники туристичного ринку 

країни (обслуговування туристів, прибутки від туризму), наслідки туристичної 

діяльності (можлива шкода природному середовищу, соціальна напруженість 

тощо). На авторській карті «Україна. Організований туризм» [452] відображено 

частку в’їзних та виїзних туристів у їх загальній чисельності. (див. додаток Б-9). 

Серед нових напрямів картографування слід відзначити паломницький або 

релігійний туризм. В Україні нині діють понад 100 паломницьких служб, які що-

року організовують подорожі десятків тисяч прочан, зокрема і за кордон. Зростає 

частка іноземних туристів, що віддають перевагу релігійному туризму.  

Важливими темами картографування є дипломатичний, службовий, діловий 

туризм та поїздки, що здійснюються з метою обслуговування представництв. 

Інтенсивність цих туристичних потоків свідчить про тісноту зв’язків між окреми-

ми країнами. Для Європи і світу, окрім дослідження туристських ресурсів [436], 

потребує вивчення просторова організація рекреаційно-туристичних регіонів і 

центрів світу, новітніх «полюсів зростання» рекреаційної індустрії, міждержав-

них потоків ділових і організованих туристів, паломників, осіб, що прибувають з 

метою пізнавального культурного та спортивного обміну між державами. 

Картографування міжнародних туристичних зв’язків стає дедалі актуальні-

шим і відіграє важливе значення для підвищення участі України в міжнародній 

туристичній діяльності. Деконцентрація туристичних потоків, освоєння туриста-

ми нових територій, видів туризму, послуг зумовлює важливість картографічної 

систематизації інформації про рекреаційно-туристські ресурси регіонів України 

та інтенсивність їх використання з метою визначення напрямів вдосконалення 

діяльності в галузі обслуговування міжнародних туристів. 

  2.2.7 Регіональний рівень картографування міжнародних зв’язків
 

Кожен з регіонів України вирізняється унікальним поєднанням природних 

та суспільних умов, які визначають параметри участі у міжнародних зв’язках. 

Дослідження на рівні регіонів мають тривалу історію. Про зовнішньоекономічну 



156

функцію міст писали ще Ж. Боже Гарнье та Ж. Шабо  [29]. Досвід функціональ-

ної типології міст навели C. Розенбла (Rozenblat) та П. Сісіль (Cicille) [380]. 

Міжнародні зв'язки регіонів і міст досліджували Н. Мікула [229], Л. 

Вардомський [40], М.О. Слука [62]. Завдання забезпечення всіх регіонів України 

системами картографічних творів, які всебічно відобразять їх місце в міжнарод-

ному поділі праці є розвитком концепції НАУ. 

На регіональному рівні міжурядові та військово-політичні зв’язки можуть 

бути охарактеризовані за діяльністю іноземних представництв у межах регіону, 

розміщення іноземних військових баз, місця проведення спільних військових 

навчань. Положення окремих областей відносно міжнародних транспортних ко-

ридорів є важливою темою для картографування. Міжнародні соціальні зв’язки 

на регіональному рівні характеризують показники міграції, події культурного та 

мистецького життя на рівні регіонів.  Міжнародні економічні зв’язки на регіо-

нальному рівні [202] характеризуються показниками міжнародної торгівлі, інвес-

тиційного співробітництва, міжнародної виробничої і технологічної кооперації, 

науково-технічного співробітництва, міжнародного туризму (регіональний екс-

порт та імпорт товарів і послуг, інформаційні та інноваційні потоки, доходи від 

міжнародного туризму, співробітництво з міжнародними організаціями тощо). 

Метою картографування міжнародних зв’язків регіонів України може бути: 

визначення ролі зовнішньоекономічної діяльності в розвитку регіону, аналіз форм 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності; дослідження форм зовнішньоеко-

номічної діяльності на рівні підприємств тощо. Регіональний рівень картографу-

вання несе із собою певні особливості проектування і укладання карт. Райони та 

міськради обираються в якості головних одиниць картографування. 

 Важливою складовою регіонального рівня картографування міжнародних 

зв’язків є міжнародні економічні зв’язки, які в умовах глобалізації набувають все 

більшого значення. Міжнародна інтеграція та кооперація може відображатися 

на регіональному рівні шляхом показу величини експортно-імпортних операцій 

та іноземних інвестицій. Райони, які отримують більше інвестицій, є також лі-

дерами в галузі експорту товарів. Апробація відображення міжнародних звязків 



157

здійснена автором в Комплексному атласі Київської області [443] на картах 

«Міжнародні міграції» та «Зовнішні економічні зв’язки». 
2.2.8 Картографування безпеки міжнародних зв’язків

Безпека визначається як стан суспільних відносин, при якому особистість, со-

ціальна група, народ, країна (держава) може самостійно, суверенно, без втручан-

ня і тиску ззовні вільно вибирати і здійснювати свою стратегію поведінки, ду-

ховного, соціально-економічного та політичного розвитку. Виділяють такі рівні 

безпеки: міжнародну, національну, колективну, особистості [193]. 

Міжнародна безпека визначається як система міжнародних відносин, засно-

вана на дотриманні всіма державами загальновизнаних принципів і норм міжна-

родного права, що виключає вирішення спірних питань і розбіжностей між ними 

за допомогою сили або загрози. Складовими безпеки є: державна безпека, по-

літична безпека, економічна безпека, воєнна безпека, технологічна безпека, еко-

логічна безпека, гуманітарна безпека [199], демографічна безпека, інформаційна 

безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, які перебувають у тісному 

взаємозв’язку. 

Воєнна безпека, мабуть, один з основних компонентів, що характеризують зо-

внішній аспект національної безпеки держави, забезпечення якої покликані здій-

снювати збройні сили. В сучасних розробках проблем воєнної безпеки домінує 

підхід, оснований на принципах взаємної безпеки шляхом зниження протистоян-

ня до того мінімального рівня, при якому збройні сили сторін здатні лише обо-

роняти свої кордони. Важливими напрямами картографування воєнної безпеки є 

відображення відомостей про міжнародну співпрацю в сфері оборони: навчання, 

місії з підтримання миру, антитерористичні заходи тощо.

Економічна безпека, піратство та боротьба з економічною злочинністю. 

Економічна безпека – стан системи економічних відносин між суб’єктами гос-

подарювання (виробниками і споживачами), індивідами, державними інститу-

тами як в рамках національної економіки, так і у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності (див. додаток Б.4), що забезпечує можливість повної реалізації та за-

хищеність життєво важливих економічних інтересів від зовнішніх і внутрішніх 
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загроз. Важливою темою картографування є боротьба з економічною злочинніс-

тю. Піратство являє собою серйозну тему карт (понад 85 % світових комерційних 

потоків пролягають морем і на кожні 1000 подорожей припадає 5.9 атакованих 

комерційних суден [349]. 

Продовольча безпека України. У декларації з всесвітньої продовольчої без-

пеки, проголошеній у 2009 р. у Римі йдеться про обов’язок будь-якої держави за-

безпечувати право кожної людини на доступ до безпечних для здоров’я і повно-

цінних продуктів харчування. Система національної продовольчої безпеки базу-

ється на таких організаційних принципах: незалежність держави від зовнішніх 

виробників, її самозабезпеченість продовольством, його доступність, якість. 

Нині зростає занепокоєння громадськості та науковців проблемою поширен-

ня у світі генетично модифікованих організмів (ГМО), в яких генетичний ма-

теріал (ДНК) змінений неможливим у природі способом. Понад 100 млн га, (5 

– 7 % загальної площі сільськогосподарських земель у світі) використовуються 

для вирощування генетично модифікованих рослин (ГМР). Продовольчі ринки 

багатьох країн фактично «окуповані» ГМ-продуктами. Зважаючи на неперекон-

ливість наукових аргументів про безпеку ГМО і неможливість забезпечити умови 

співіснування ГМР з природними видами та ризики їх поширення, багато країн 

обмежують або забороняють імпорт та виробництво ГМР. Офіційно в Україні не 

вирощується жоден сорт ГМР і жодна ГМ-рослина в країні офіційно не зареєстро-

вана. Проте, в Україну здійснюється досить активний імпорт ГМ-насіння. Таким 

чином, важливим завданням картографування є відображення країн з найбіль-

шими площами ГМР, що здійснено спільно з І.Г.Савчуком на карті "Трансгенні 

сільськогосподарські культури та ініціативи з обмеження імпорту і виробництва 

ГМР " [203, с. 115]. 

Доступність продовольства для населення. Поряд з такими чинниками як 

рівень доходів, забезпечення продовольчої безпеки України залежить від зовніш-

ніх поставок продовольства. Велика залежність від імпортного продовольства 

при несприятливих умовах на міжнародному ринку може спричинити дисбаланс 

у раціоні харчування населення, зокрема рибної продукції (див. додаток Б.7.а).
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Зоосанітарна та фітосанітарна безпека. Міжнародна конвенція про за-

хист рослин та міжнародні стандарти про застосування фітосанітарних заходів, 

розроблені ФАО, сприяють забезпеченню безпечного міжнародного пересування 

рослин, рослинної продукції і транспортних засобів (контейнерів, суден, автомо-

білів), знижуючи ризик поширення нових шкідників рослин.  

Питаннями фітосанітарного захисту в Україні опікується Державна інспекція 

з карантину рослин. При морських і річкових портах, пристанях, на залізничних 

станціях, в аеропортах, на аеродромах, на підприємствах поштового зв’язку, ав-

томобільних дорогах, автовокзалах, автостанціях, пунктах пропуску на держав-

ному кордоні діє 189 прикордонних пунктів з карантину рослин, інші підрозділи. 

Серед загроз для безпеки в секторі сільського господарства, зокрема аквакуль-

тури, слід назвати транскордонні хвороби водних тварин. Транскордонні хвороби 

водних тварин можуть стрімко поширюватися всюди і заподіювати серйозних 

втрат і довгострокових збитків. Інвазія живих організмів – ввезення людиною 

нових видів і природне розширення ареалу, – є головною причиною зменшення 

біорізноманіття у світі теж може розглядатися як наслідок міжнародної морської 

торгівлі.  
2.3 Висновки до розділу 2

1. У розділі викладено наукові основи етапу проектування карт в ході кар-

тографічного дослідження міжнародних зв’язків: наукові підходи до класифіка-

ції карт міжнародних зв’язків, розроблення концепцій, програм карт (тематика і 

зміст, система показників картографування, оптимальні способи картографічно-

го зображення).

Карти слід поділити на групи за фазами процесу зв’язку: а) передумов виник-

нення міжнародних зв’язків, б) власне міжнародних зв’язків, в) їх наслідків.

В основу класифікації карт другої підгрупи за змістом (сукупністю процесів, 

що характеризують міжнародні зв’язки) покладені уявлення про функції ком-

понентів системи міжнародних зв’язків. На основі моделювання виділено такі 

тематичні групи карт міжнародних зв’язків: 1) передумов та інфраструктури 
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міжнародних зв’язків; 2) міжнародних політичних зв’язків України; 3) міжнарод-

них міграційних зв’язків України; 4) міжнародних економічних зв’язків України; 

5) міжнародних культурних зв’язків України. 

До важливих основ класифікації карт міжнародних економічних зв’язків за 

тематикою можна віднести: 1) тип міжнародних зв’язків (транскордонний обмін 

людьми, речовиною, енергією, інформацією або фінансами); 2) тип продукції, 

якою здійснюється міжнародний обмін. В Україні та інших країнах світу вико-

ристовують класифікацію видів економічної діяльності – первинного (продук-

ція сільського господарства, рибальства, лісової промисловості та гірництва), 

вторинного (виробництво), третинного (послуги) секторів економіки а також 

різних видів діяльності; 3) за видами транспорту (залізничний, автомобільний, 

морський, авіаційний, трубопровідний); 4) за видами вантажів (насипні, наливні, 

контейнерні).

До карт міжнародних зв’язків можна застосувати традиційний поділ за на-

прямами подальшого використання: 1) інвентаризаційні – актуальний стан між-

народних союзів та договорів, міжнародної торгівлі та міграцій, які виражаються 

переважно в кількісних статистичних показниках зовнішньоекономічної діяль-

ності підприємств, промислових центрів, регіонів, країн, потоків міжнародних 

міграцій населення тощо; 2) оцінювальні – ефективності міжнародних зв’язків, 

їх внеску в досягнення завдань забезпечення конкурентоспроможності країн та 

регіонів та впливу міжнародних зв’язків на якість життя населення в Україні та 

її регіона; 3) рекомендаційні – перспективні напрями та можлива інтенсивність 

міжнародних зв’язків; 4) прогнозні – динаміки майбутнього розвитку зовнішньої 

торгівлі, міграцій та культурного співробітництва між країнами. 

Класифікація карт за масштабом визначається їх змістом: мірою просторової 

диференціації об’єктів та протяжності їх системних взаємозв’язків. 

2. На основі підходів до визначення моделей територіальних структур 

(Р.  Брюне, М.Халас, П. Клапка) обґрунтовано системи показників, способи 

картографування та зображувальні засоби для серій карт.  Серед головних ти-

пів моделей називають: площі, лінії, потоки, точки контакту (проходи), зміни 
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(територіальні й часові) та градієнти, а також їх просторову поведінку (ієрархію, 

гравітаційні моделі, контакт, орієнтацію, просторову динаміку та спеціалізацію). 

Ці графічні моделі просторової поведінки об’єктів є зручним інструментом для 

відображення організації географічного простору. Вони не вимагають складної 

математичної обробки даних, але потребують високого рівня узагальнення знань 

про об’єкт.  

Об’єктами картографування в ході дослідження міжнародних зв’язків є місця 

виникнення потоку, власне потік та місце його призначення. Навколо місця ви-

никнення та місця призначення може відображатися зона торговельних інтер-

есів. Для завдань картографування за такі зони приймаються країни вибуття і 

прибуття або території виділені за певними ознаками. 

Відображення власне потоків речовини, енергії та інформації здійснюється за 

допомогою різноманітних ліній, смуг, стрілок. Іноді стрілки показують на полі 

картографічного відображення а точки призначення просто підписують. Лінії по-

токів часто об’єднуються в мережу (дорожню мережу, транспортні коридори).

3. У другому розділі викладені наукові засади розроблення концепцій, про-

грам карт та їх змісту. Головним методом проектування змісту карт є структурно-

графічне моделювання яке на концептуальному рівні дозволяє здійснити струк-

туризацію предметної області дослідження, відображає структуру міжнародних 

зв’язків різних видів та дозволяє визначити показники картографування. Автором 

обгрунтовано створення ряду оригінальних структурно-графічних моделей, що 

впорядковують наукові уявлення про міжнародні зв’язки як інтегровану гіперсис-

тему та сприяють класифікації карт та розробленню їх змісту. На основі моделей 

визначені основні тематичні  напрями проектування карт міжнародних зв’язків 

України – просторово-часових образно-знакових моделей напрямів, структури, 

розвитку і механізмів функціонування потоків людей, речовини, енергії та інфор-

мації, що перетинають державні кордони і поєднують населення та господарські 

системи різних країн. 

На основі використання цих моделей обґрунтовано тематику і зміст карт, сис-

тему показників, способи картографування та зображувальні засоби карт. 
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РОЗДІЛ 3
ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

3.1 Геоінформаційна парадигма в теорії картографії 

Картографічна наука нині розвивається в руслі формування нової геоінформа-

ційної парадигми, що базується на запропонованих раніше мовній, комунікацій-

ній, модельно-пізнавальній концепціях та їх конвергенції – в розробці географіч-

них інформаційних систем (ГІС). З кінця ХХ ст. ГІС-технології (ГІТ) починають 

займати центральне положення в картографуванні й використанні карт та баз 

просторових даних. Створення ГІС є одним з основних завдань нового напря-

му в науці – геоінформаційного картографування (ГК), яке формується на стику 

географії, картографії, інформатики, теорії інформаційних систем. Чинниками, 

які сприяли становленню ГК стали: 1) накопичення значного обсягу фактів про 

навколишній світ та відмовою від думки, що цей світ на певному рівні облашто-

ваний просто і підпорядковується фундаментальним законам; 2) становлення си-

нергетичної картини світу та нелінійної науки, що прагне пояснити його будову. 

Саме зв’язок графічного зображення об’єктів на карті з комп’ютерною ба-

зою даних сприяв еволюції функцій карти, перетворенню її на геоінформацій-

ну модель. Карти стали інтерфейсом між користувачем і базою просторових 

даних. Геоінформаційна концепція в сучасній картографії базується на працях 

У. Тоблера (Tobler) [387], який у 60–70 роках ХХ ст. сформулював концепцію ана-

літичної картографії, що відобразила появу нових на той час видів картографіч-

них творів та математизацію картографії. Ця концепція була розвинена в працях 

Г. Моеллерінга (Moellering) [379], який запропонував спільну класифікацію карт 

та інших геозображень у єдиній системі реальних і віртуальних карт. На інтегра-

ції картографії, геоінформатики та дистанційного зондування Землі наголошува-

ли П. Фішер і Р. Лінденберг (Fisher, Lindenberg) [359], які визначили картографію 

як галузь графічної комунікації просторових відношень, включаючи аналіз і об-

роблення даних з метою підвищення якості їх відображення, а ГІС, як системи 
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управління, аналізу і обробки просторово-координованої інформації. 

Теорія геоінформаційного картографування впродовж тривалого часу розробля-

ється А.В. Кошкарьовим, І.К. Лур’є [164], С.Н.  Сербенюком, В.С. Тікуновим [57]. 

З українських фахівців, що розвивають наукові основи ГК, слід відзначити Е.Л. 

Бондаренка [30], Т.І. Козаченко [128], Л.Г. Руденка [271], В.С. Чабанюка [271], 

В.О. Шевченка та інших. Методи ГК для вирішення часткових наукових задач за-

пропонували Н.О. Бубир [32], О.В. Савчук (Вакуленко) [36,  275], Л.М. Даценко, 

Т.І. Козаченко [125 – 128], П.П. Король [141-142], М.Г. Онищенко [245], В.І. 

Остроух, Н.О. Полякова, В.А. Сесін, І.В. Соломаха, В.С. Чабанюк. Автром упо-

рядковано окремі положення ГК для цілей картографічної освіти [186], та об-

ґрунтувано напрями ГК міжнародних зв’язків та розроблення структури БД для 

цілей картографування [203]. 

Бурхливий розвиток ГК свідчить про актуальність питань геоінформаційно-

го моделювання (ГМ) міжнародних зв’язків, яке полягає у побудові геоінфор-

маційних моделей та їх аналізі для вивчення світової суспільно-територіальної 

системи. ГМ є засобом інтелектуального оброблення і відображення просторової 

інформації для отримання нових знань [60, с. 35]. ГМ починається з структури-

зації інформації. Здійснюється класиіфікація об’єктів, що беруть участь у міжна-

родних зв’язках за різними ознаками. Виокремлюються ті з них, що підлягають 

відображенню, визначаються їх властивості та відношення. 

Ключовим поняттям ГМ є «інформація», що розуміється як деяка сукупність 

відомостей, що визначають міру наших знань про об’єкти, явища і процеси та 

відношення між ними. Дані – складова інформації. Вони позначають факти, по-

няття, інструкції, які подають в умовній формі, зручній для пересилання, інтер-

претації і обробки людиною або комп’ютерними засобами. Даними вважаємо 

ізольовані показники, сировину, яку шляхом обробки можна перетворити на ін-

формацію [111]. Інформація про певні об’єкти існує у вигляді набору конкрет-

них значень кількісних і якісних параметрів цих об’єктів. Щоб одержати інфор-

мацію, необхідно проаналізувати існуючі дані, обробити кількісні та якісні відо-

мості про об’єкти дослідження. Відомості будь-якої форми і змісту, позбавлені 
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відповідної структурної організації для досягнення конкретної мети, не є інфор-

мацією, оскільки найчастіше вони не знаходять споживача. Щоб стати інфор-

мацією, дані повинні становити для суб’єкта інформування «певний інтерес» і 

«новизну», мають бути пов’язані з необхідністю вирішення певних практичних 

завдань і скорочувати «ступінь невизначеності» про об’єкт «інтересу» [383]. Для 

вирішення практичного завдання дані обробляються на підставі наявних знань 

і допомогою цих же знань аналізується отримана інформація. На підставі ана-

лізу пропонуються рішення, а в результаті вибору приймається одне найкраще. 

Результати рішення поповнюють знання [95].

Для досліджень міжнародних звʼязків складність створює величезна кількість 

даних. Це визначає основні вимоги до баз даних (БД): систематизація і класифі-

кація інформації, уніфікація показників, їх періодичний контроль і поновлення, 

кодування, зручність автоматичного і людино-машинного використання. 

У процесі ГМ міжнародних зв’язків може бути використано кілька видів ін-

формації. Для введення використовують картографічну інформацію у графічній 

і цифровій формі, статистичну, знімальну (переписну) інші види. При цьому ін-

формація, що надходить у систему в цифровій формі, подається в вигляді ма-

сивів даних заданого формату структури. Термін «геоінформаційна модель» 

вживається в якості узагальнюючого для різних інформаційних моделей, до яких 

відносять [125]: цифрові моделі організації просторових даних, інформаційні, 

вербальні, математичні моделі, геозображення. Метадані є важливим елементом 

даних у ГМ і визначаються як дані, що характеризують або пояснюють інші дані. 

У процесі картографування на основі ГІТ можуть бути створені численні мо-

делі предметної області – системи міжнародних зв’язків України. Вони поділя-

ються за проблемною орієнтацією, об’єктом дослідження, рівнем управління.

3.2 ГІС-технології та геоінформаційне картографування 
міжнародних зв’язків

Інформаційна революція не оминула створення і використання карт. Діяльність 

з інтеграції всіх засобів збору та управління просторовими БД, яка отримала на-

зву геоматики [58], нині вміщує ряд наукових дисциплін і видів господарської 
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діяльності. Розширення застосування ГІТ та створення баз просторових даних 

призводить до формування особливого виду діяльності та формує галузь вироб-

ництва і споживання – геоінформаційну індустрію, яка об’єднує підприємства та 

організації, що забезпечують створення геоінформаційних продуктів та утворює 

ГІС-ринок – сферу обігу товарів, послуг, капіталів і робочої сили, пов’язаних з 

виробництвом геоінформаційних продуктів і наданням послуг. До цього специ-

фічного ринку відносять ГІТ, програмні продукти ГІС, просторові дані, персо-

нал, зайнятий у виконанні геоінформаційних проектів, комп’ютерну техніку та 

спеціалізоване обладнання.  

Сучасні ГІС з’явилися як результат спільного розвитку ГІТ у таких сфе-

рах: 1) автоматизованого картографування; 2) комп’ютерного проектування; 3) 

комп’ютерних наук, зокрема комп’ютерної графіки; 4) теорії та технологій баз 

даних, мов програмування, а також ДЗЗ та методів їх обробки, просторового ана-

лізу, географічного і картографічного моделювання. Виникнення ГІТ пов’язане зі 

зростанням кількості інформації та потребою в спільному її перегляді та обробці. 

На сучасному етапі розвитку ГМ з метою дослідження міжнародних зв’язків  

доцільно використовувати множину спеціальних методів: аналіз сусідства і бу-

ферний аналіз – процедури визначення взаємного розміщення об’єктів та побу-

дови буферних зон; аналіз потоків та мереж, який стосується численних задач 

організації перевезень та міжнародної логістики; комбінування – процедура ком-

позиції або декомпозиції графічних об’єктів на основі топологічних відношень 

між ними; узагальнення даних – процедура створення атрибутів нових об’єктів 

на основі відношень атрибутів вихідних об’єктів; геогрупування – побудова мо-

делей даних шляхом об’єднання графічних об’єктів у об’єкти-композиції; побу-

дова тематичних карт, віртуальних геозображень, діаграм і графіків. 

Використання цих методів притаманне геоінформаційному картографуванню 

– особливому напряму діяльності на стику картографії та геоінформатики, сут-

ність якого полягає у автоматизованому створенні і використанні карт на основі 

ГІС, баз даних і баз знань [17]. 

ГК дозволяє на новому технологічному рівні досліджувати та пізнавати 
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міжнародні зв'язки та подати користувачам просторові дані у вигляді, придатно-

му для обґрунтованого прийняття рішень. 

3.2.1 Історія розвитку геоінформаційного картографування

Геоінформаційне картографування розпочало свою історію з 60-х років ХХ 

ст., з появою перших ГІС і засобів автоматизованого створення карт. Першою 

ГІС вважається ГІС Канади, створена під керівництвом Р. Томілсона. Її призна-

чення полягало в інвентаризації та оцінці земель країни на основі синтезу різно-

манітних просторових даних [24]. Бюро перепису США є однією з організацій, 

яка відіграла ключову роль у розвитку ГК – наприкінці 60-х років ХХ ст. вона 

розробила формат GBF-DIME (англ. Geographic Base File, Dual Independent Map 

Encoding), у якому вперше була реалізована схема визначення просторових від-

ношень між об’єктами – топологія. 

У 1970-х роках розвинулася сильна і активна ГІС-індустрія з явним лідерством 

США. Період комплексних рішень у галузі ГІТ настав у 80-х роках, коли окре-

мі комп’ютерні продукти з обробки даних та підготовки карт трансформуються 

в єдину систему, здатну допомогти людині в прийнятті відповідальних рішень. 

У цей час зусилля вчених були спрямовані не на розробку унікальних ГІС, а на 

адаптацію існуючих систем для вирішення конкретних завдань. Комерційними 

компаніями, що є розробниками найпопулярніших геоінформаційних рішень є 

ESRI, Intergraph, Hexagon AB, Autodesk, Google. 

У 90-і роки з’явилися інтелектуальні системи і технології мультимедіа. 

Переважна більшість карт перетворюється на цифрові моделі, а їх тематичні на-

бори або шари починають об’єднуватися в електронні атласи. У колишньому 

СРСР дослідження в галузі ГІТ розпочаті в 80-і роки і переважно, були пов'язані 

з адаптацією закордонного (західного) досвіду. В Україні питання предмету, ме-

тоду й задач геоінформатики розглядалися фахівцями з 1963 р., коли у Києві 

відбувся семінар «Застосування кібернетики для обробки геологорозвідуваль-

ної інформації», на якому прозвучав термін «геоінформатика». А.Є. Кулінкович 

та М.А. Якимчук визначили геоінформатику як засіб оброблення просторових 
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даних про надра Землі як «науку про ...ансамблі технічних засобів, створених для 

вирішення задач надрокористування та природокористування» [60].  

Пізніше дослідження в галузі ГК проводили Інститут географії у Москві та 

Далекосхідний науковий центр АН СРСР, Московський, Казанський, Тобольський, 

Тартуський, Харківський, Київський університети. У середині і другій полови-

ні 80-х років XX ст. були розроблені перші автоматизовані системи картографу-

вання, здійснювалися дослідження з просторового аналізу, картографо-матема-

тичного моделювання, тематичного картографування та їх автоматизації (О.М. 

Берлянт, Н.Л. Беручішвілі, К.І.  Дрич, В.Т. Жуков, П.В. Петров, Ю.Г. Симонов, 

B.C. Тікунов, І.Г. Черваньов, В.А. Червяков та ін), з теоретичного обґрунтування 

та розробки перших геоінформаційних систем (Н.Л. Беручішвілі, B.C. Давидчук, 

В.П. Каракін, А.В. Кошкарьов, В.Г. Ліннік, М.В. Панасюк, A.M. Трофімов та ін.). 

Робіт, присвячених теорії геоінформаційного картографування, в Україні не-

багато. Серед них можна відзначити навчальний посібник [128], в якому розгля-

даються методи створення і досвід використання банків картографічних даних, 

методики картографування в інтерактивному режимі. Впродовж останніх років 

побачила світ низка публікацій загальнотеоретичного плану [125], в яких розгля-

нуті теоретичні питання геоінформаційного моделювання, роль різних методів 

моделювання і моделей у ГК, інтеграції функцій картографічного моделювання і 

ГІС-аналізу в ГІС у суспільно-географічних дослідженнях. Наукові основи та до-

свід ГК в Україні узагальнено в монографії колективу Інституту географії НАН 

України [60]. В Україні захищено ряд кандидатських [36, 141, 245, 252] та док-

торських [30, 252] дисертацій, присвячених ГК. За останні роки в Україні видано 

цілий ряд навчальних посібників, присвячених питанням ГК [285]. 

Геоінформаційні технології в Україні набули розвитку в середині 90-х років 

XX ст. З того часу було створено ряд державних підприємств і комерційних ком-

паній, що спеціалізуються на розробці та використанні ГІТ, зокрема: державного 

науково-виробничого підприємства (ДНВП) «Геосистема» (м. Вінниця) і науково-

виробничого центру «Геодезкартінформатика» нині Науково-дослідний інститут 

геодезії і картографії (м. Київ); комерційних компаній «Інтелектуальні системи, 
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Гео», «Інститут передових технологій», «ЕСОММ», «ГЕОКАД», «Аркада», 

«Геоніка» (м. Київ); «Високі технології» (м. Одеса) та ін  [285]. В Україні актив-

но розвиваються технологічні аспекти ГК, зокрема у державних підприємствах: 

ДНВП «Картографія», ДНВП «Укрморкартографія». Активно використовує тех-

нології геоінформаційного картографування у поліграфічному виданні карт ЗАТ 

«Інститут передових технологій». Нині програмно-кероване укладання та вико-

ристання карт на основі ГІС та баз географічних знань є невід’ємним інструмен-

том сучасного картографічного виробництва. НДІ геодезії та картографії прово-

дяться роботи з адаптації міжнародних стандартів у галузі географічної інформа-

ції. Фахівці НДІ та інших установ здійснюють обґрунтування застосування ГК 

в галузі транспортних, кадастрових ГІС, автоматизованих систем оцінки земель 

тощо. Набувають розвитку дослідні програмно-методичні комплекси формуван-

ня інтерактивних електронних карт для Веб-картографування [214], проводяться 

роботи в галузі моделювання захворюваності населення, банківської системи і 

ринку фінансових послуг [36], телекомунікаційних систем [245], геоінформацій-

ного еколого-географічного картографування [30]. 

В Україні створено ряд електронних атласів.  Прототипом багатоцільової ГІС 

України можна вважати Національний атлас україни (НАУ) [455] – капітальний 

науково-довідковий твір багатоцільового використання. Електронну версію пі-

лотного проекту НАУ видано у 2001, повну електронну версію – у 2007, після 

публікації паперового видання. Ці твори розроблено співробітниками Інституту 

географії НАН України і ТОВ «Інтелектуальні системи ГЕО» під керівни-

цтвом д. геогр. наук, академіка НАНУ Л.Г. Руденка (співкерівник – к. ф.-м. наук 

B.C. Чабанюк). Заслуговують на увагу інші електронні атласи, розроблені ТОВ 

«Інтелектуальні Системи ГЕО»: «Україна. Радіоактивне забруднення» (2002), 

«Кількість та територіальне розміщення населення України» (2003). Окремо 

слід відзначити дисертаційні роботи, присвячені різним аспектам використан-

ня ГК. Е.Л. Бондаренко [30] розробив новий проблемно-орієнтований напрям 

сучасної тематичної картографії – геоінформаційне еколого-географічне карто-

графування, Н.О. Бубир [32] здійснила теоретичне обґрунтування, методичне 
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забезпечення і практичну реалізацію ГК для потреб безперервної географічної 

освіти, О.В. Савчук (Вакуленко) [36, 275] обґрунтувала методологію застосуван-

ня ГК при картографуванні банківської системи України, М.Г. Онищенко [245] 

розроблено технологічну схему створення карт телекомунікаційних систем 

України на основі ГІС, П.П. Король [141-142] сформулював концепцію створен-

ня і ГІС-аналізу карт лінгвістично-географічних систем, окремі питання ГК роз-

роблені в роботах В.І. Остроуха, Н.О. Полякової, В.А. Сесіна, І.В. Соломахи. В 

останні роки з’являються дослідження, присвячені темі ГК міжнародних зв'язків. 

Зокрема розроблено методику ГІС-аналізу соціально-економічних зв'язків в 

Російсько-Українському прикордонні [328]. 

Викладене вище засвідчує, що на нинішньому етапі розвитку картографії ви-

вчення міжнародних зв'язків нерозривно пов’язане з опрацюванням значних ма-

сивів даних, і повинне спиратися на досвід створення баз картографічних даних, 

електронних атласів та інтеграції інформаційних продуктів до інфраструктур 

просторових даних (ІПД) на державному і міжнародному рівнях [185].  

 
3.2 Інфраструктура просторових даних та геопортали 

в дослідженнях міжнародних зв’язків 

Представники науки, бізнесу та органів влади все більше розуміють важли-

вість формування ефективної системи надання послуг на базі використання ін-

формаційних технологій. Комплексний підхід, застосування якого дозволяє під-

вищити результативність, ефективність, масштабованість, керованість, безпеку 

проектів створення великих інформаційних систем і передбачуваність їх резуль-

татів, отримав назва «архітектурного підходу», а сукупність використовуваних 

при його застосуванні описів всіх аспектів і точок зору інформаційних систем 

- «архітектури інформаційної системи».

Застосування цього підходу до управління просторовими даними поспри-

яло розробленню в різних країнах Інфраструктур просторових даних (ІПД). 

Створення ІПД випливає з розуміння необхідності співпраці між споріднени-

ми установами, організаціями та громадянами, що працюють з геоінформацією, 
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присвяченою міжнародних зв’язкам. В ЄС цей проект оримав назву Infrastructure 

for Spatial Information in Europe (INSPIRE). В Україні розроблено концепцію ство-

рення національної ІПД  [119]. 

Виявлення тематики наборів даних ІПД пов’язане з атласним картографуван-

ням оскільки географічні атласи мають високий рівень упорядкування просторо-

вих даних. Нинішній розвиток ІПД викликаний наступними тенденціями. 

1. Масове проникнення інформаційних технологій в усі сектори збирання та 

оброблення геопросторових даних. Комп’ютерна наука стає такою ж важливою 

дисципліною для картографів, як і картографія. Д. Тепскотт [305] стверджує, що 

досягнення в інформаційних технологіях, участь приватних громадян у створен-

ні інформаційних ресурсів і зростання інформаційної економіки кардинальним 

чином змінюють способи нашої ділової активності. 

2. Обсяги інформації, з якою доводиться працювати постійно зростають, а 

кількість інформації, необхідної для підтримання прийняття рішення в щоденній 

роботі, приблизно постійна. Таким чином, виникає проблема підвищення ефек-

тивності роботи з інформацією, яка вирішується нині шляхом переходу від вико-

ристання даних до використання інформації та знань у формі геозображень ствер-

джує А. Мак Ічрен [374]. Паралельний пошук різними установами даних призво-

дить до збільшення витрат на отримання інформації, її дублювання і зниження 

рівнів оперативності та ефективності прийняття управлінських рішень. 

3. Недостатня точність та актуальність даних, їх повільне поновлення, висо-

ка вартість та обмежена доступність вже давно не задовольняють  попит корис-

тувачів. Незадоволення користувачів викликають консервативність традиційних 

картографічних засобів візуалізації, особливо для відображення динамічних про-

цесів ділової та соціальної активності. 

З метою подолання обмежень друкованих картографічних видань та електро-

нних атласів на компакт-дисках, поширення набувають ідеї створення Веб-ГІС, 

картографічних веб-сервісів (геопорталів), ІПД. З розвитком ІПД сформувалося 

підґрунтя для реалізації концепцій інформаційного середовища геопланування 

та управління економічним і соціальним територіальним розвитком. Важливою 



171

складовою ІПД є дані про стан та динаміку міжнародних зв’язків держави, під-

приємств і громадян та місце України в міжнародному поділі праці [172]. 

Інфраструктура просторових даних визначається як сукупність відповід-

них технологій, політичних та організаційних заходів, які спрощують доступ до 

просторових даних та їх використання. ІПД складає основу для пошуку, оцінки 

придатності та застосування просторових даних їх виробниками і користувачами 

на всіх рівнях у  державному секторі, бізнесі, науковій сфері та громадянами. До 

складу ІПД входять: 1) просторові інформаційні ресурси (базові просторові дані, 

предметні цифрові банки  та бази даних і метаданих, стандарти даних); 2) інте-

лектуальні (трудові) геоінформаційні ресурси; 3) користувачі (громадяни, органи 

державної і муніципальної влади, громади, організації); 4) засоби інформацій-

ної взаємодії та телекомунікаційна інфраструктура; 5) організаційні структури, 

правові акти і нормативні механізми, технології створення, обробки та обміну 

просторовими даними, що в сукупності забезпечує широкий доступ і ефективне 

використання просторової інформації суспільством. 

Створення і використання геозображень в межах ІПД все частіше базується 

на використанні геопорталів. Геопортал – це мережевий портал для доступу до 

розподілених геоінформаційних ресурсів, який підтримує функції пошуку про-

сторових даних, геосервісів та аплікацій, а також візуалізації даних, їх заванта-

ження на основі метаданих, трансформування, віддаленого виклику сервісів та 

інші функції відповідно до призначення геопорталу. Колектив фахівців [145] ви-

значив вимоги до геопорталів: сумісність з більшістю браузерів; підтримка бага-

томовності; відкритість – вільний доступ до ресурсів геопорталу; ідентифікація 

(явна вказівка   власника і розробника геопорталу і його цілей); зворотній зв’язок 

з користувачем; зручність; інформація про авторські права; забезпечення ціло-

добової роботи. Геопортали виконують численні функції [145] та є своєрідною 

вітриною ІПД: 

1. Пошук даних за метаданими. 1.1. Простий пошук даних: а) організацій і 

осіб; б) наборів за їх назвою; в) за географічною назвою; г) за предметними об-

ластями; д) за тематикою; е) за допомогою обмежуючої рамки з можливостями: 
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масштабування зображення; переміщення зображення в межах вікна; повернен-

ня до вихідного зображення; зміни розмірів обмежуючої рамки; переміщення об-

межуючої рамки відносно зображення. 1.2. Розширений пошук: а) за елементами 

простого пошуку; б) за географічною назвою; в) за просторово-часовими харак-

теристиками; г) за просторовим охопленням; д) за часовим охопленням. 

2. Відображення результатів пошуку: а) найменування знайденого набору 

просторових даних та його анотації; б) повного тексту метаданих знайденого 

набору просторових даних; в) запрошення до пошуку на іншому сайті або гео-

порталі; г) запрошення до завантаження знайденого набору просторових даних; 

д) запрошення до завантаження тестового зразка знайденого набору просторових 

даних; е) запрошення до покупки знайденого набору просторових даних. 

3. Додаткові сервіси (передплата на оновлення бази метаданих тощо). 

Характерна риса ІПД – наявність сервісів, які підтримують функції комплек-

сного електронного картографування, включаючи веб-аналоги національних ат-

ласів, як наприклад у США і Канаді. Зокрема, геопортал атласу Канади дозволяє 

переглядати в основному вікні сучасні дані про країну, а випуски атласу минулих 

років можуть бути завантажені у вигляді електронних книг. 

Базові набори просторових даних – це загальногеографічні та тематичні 

дані, які є аналогом географічної основи в докомп’ютерній картографії. Базовий 

набір просторових даних для картографування міжнародних зв’язків, окрім тра-

диційних компонентів (берегової лінії, гідрографії, кордонів, населених пунктів), 

повинен містити картографічну інформацію про транспортну інфраструктуру 

(шляхи сполучення, нафтопроводи, порти, аеропорти, митні пункти пропуску), 

адміністративні межі (областей, районів, міськрад), населені пункти, окремі під-

приємства – все, що є основою адресної прив’язки даних щодо міжнародних 

зв’язків. Створення єдиного базового набору просторових даних дозволить інте-

грувати інформацію для різних користувачів у одній інформаційній системі. 

Важливою умовою для кожного виду інформаційних ресурсів є базовий суб’єкт 

– його основний виробник, який створює ресурс і забезпечує його підтримку в 

актуальному стані. Головною особливістю розповсюдження просторових даних 
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про стан міжнародних зв’язків через ІПД є можливість їх оновлення практично 

одночасно з їх змінами в часі. Бази метаданих містять упорядковані формалізова-

ні набори відомостей про дані щодо структури та властивостей елементів інфор-

мації щодо стану міжнародних зв’язків, з метою забезпечення пошуку і обміну 

інформацією між її власником (виробником) і користувачем (споживачем).

Актуальна проблема формування інформаційних ресурсів у галузі стану та 

динаміки міжнародних зв’язків України та їх ефективного використання в управ-

лінні економічним і соціальним розвитком держави набуває все більшого значен-

ня [185]. Карти дозволяють найбільш адекватно відображати та моделювати про-

цеси міжнародного обміну й торгівлі матеріальними, природними, трудовими, 

фінансовими ресурсами, міжнародної міграції, інших міжнародних зв’язків з ура-

хуванням їх динаміки. Отже кожен потенційний користувач геопорталів повинен 

усвідомити, що доступність інформації для широкого загалу стане конкурентною 

перевагою товару фірми на ринку, наприклад, достовірна інформація про країну 

находження. Якщо говорити про діяльність органів влади, то поінформованість 

мешканців покращить оперативність і якість послуг, що ним надаються. 

Таким чином створення ГІС «Міжнародні зв’язки України» формує галузе-

ву підсистему інфраструктури просторових даних України. Необхідно визначити 

фінансові джерела  її створення, шляхи доступу до даних зацікавлених органі-

зацій, визначення періодичності їх поновлення тощо. Вироблення методології 

та цільовий аналіз оперативного стану і параметрів основних потоків міжнарод-

ного обміну товарами і послугами, зокрема технологіями, спирається на геоін-

формаційний аналіз просторових даних. Важливими напрямами такого аналізу є 

створення оперативних електроних карт і класифікацій. Такі класифікації адміні-

стративних одиниць та іноземних держав за видами, інтенсивністю та динамікою 

показників міжнародних зв’язків можуть створюватися за допомогою ІПД прак-

тично в реальному режимі часу. Важливою вимогою до формування відповідих 

наборів даних у ІПД є розуміння функцій, які визначаються потенційними за-

вданнями користувачів просторової інформації: уряду та місцевих органів влади, 

служби з обслуговування населення на території регіонів (дипломатична служба 
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за кордоном, міграційна служба, правоохоронні організації, комерційні організа-

ції, дослідники, неурядові організації, громадяни). 

3.3 Методологія геоінформаційного картографування 

міжнародних зв’язків 

Метою даного параграфа є визначення методологічних підходів до проектув-

ння спеціалізованої ГІС "Міжнароні звʼязки України". Для цієї задачі викорис-

таємо архітектурний підхід у розробленні інформаційних систем (каркас гео-

рішень В.С. Чабанюка [60], концепція архітекткури підприємства Дж. Захмана 

[394] тощо).  

Каркас георішень визначає методологію створення ГІС. Складовими карка-

су є пакети «Основи», «Процеси», «Продукти», «Сервіси», «Публікації». Такий 

комплексний підхід дозволяє логічно впорядкувати організацію геоінформацій-

них  послуг, їх рекламу та просування на ринку (табл. 3.3.1).  

Пакет «Основи» містить Елементи технічних стандартів ІПД, а саме зразки 

і шаблони елементів баз даних, що є визначальними для інтеграції та розвитку 

елементів пакетів «Продукти», «Процеси», «Публікації». Спочатку впроваджу-

ються зразки і шаблони (з початковими значеннями): 1) глосарії (включаючи ви-

значення термінів предметної області українською, російською та англійською 

мовами); 2) класифікатори; 3) словники даних; 4) довідки по стандартах; 5) опис 

обмінних форматів. Пакет «Процеси» є стандартним для створення різних карт 

і містить зразки і шаблони для опису ділових процесів в ході створення карт 

та орієнтований на обслуговування потреб учасників процесу створення карт. 

Спочатку впроваджуються зразки або шаблони: 1)  профілю організації-вироб-

ника; 2) конфігураторів робочої та готової продукції і послуг; 3) Веб-сайту про-

ектів, що виконуються в організації; 4) планів і звітів; 5) спрощеного процесу 

розробки інформаційної продукції; 6) експлуатації та розвитку сховищ таблич-

них даних, карт і документів. Пакет «Сервіси» містить зразки і шаблони сервіс-

них засобів, які допомагають організовувати елементи у виробничу систему, а 
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також розвивати і експлуатувати її. Впроваджуються зразки і шаблони: 1) елек-

тронного архіву; 2) паперового архіву; 3) елементів оформлення паперових до-

кументів і носіїв електронної інформації; 4) різноманітне безплатне і умовно 

безплатне програмне забезпечення загального користування. Пакет «Продукти» 

містить зразки і шаблони електронних результатів діяльності організації-вироб-

ника. Зокрема, містить зразки і шаблони: 1) керівництва користувача; 2) картки 

БД; 3) опис схеми БД; 4) опис обмінних картографічних форматів; 5) програм-

не забезпечення перетворення форматів; 6) керівництва користувача програм-

ного забезпечення перетворення форматів; 7) картки карт основ; 8) базові карти 

основи тощо. Пакет «Публікації» містить зразки і шаблони матеріалів підтримки 

Таблиця 3.3.1  Застосування каркасу георішень для геоінформаційного 
моделювання міжнародних зв’язків

Елемент каркасу Застосування каркасу для картографування міжнарод-
них зв’язків

Пакет «Основи»
Класифікатори Види економічної діяльності, коди країн, КОАТОУ 

тощо.
Довідка по стандартах Стандарти ISO, OGC, Держстандарт.

Опис обмінних 
форматів

Mapinfо Tab, ESRI «Шейп-файл». 

Пакет «Сервіси»
Пошук просто-
рових даних за 

місцеположенням

Пошук за кодом країни, групою країн, часовим періо-
дом, видами зв’язків, товарними групами. 

Пошук просторових 
даних за тематикою

Пошук картографічних сюжетів за тезаурусом чи 
класифікатором. 

Пакет «Продукти»
Базова карта Карти світу, Європи, України, адміністративних 

областей.  
Опис схеми базової 

карти
Текстовий документ про набір шарів карт. 

Метакарточка базової 
карти

Метаопис карт світу, Європи, України, адміністратив-
них областей. 

Пакет «Публікації»
Публікації Записи в блогах, статті наукових і популярних ЗМІ, ре-

клама, інструкції, підтримка користувачів продукту
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взаємодії організації-виробника із зовнішнім світом. Цей пакет інформації зорі-

єнтований на задоволення потреб потенційних клієнтів, а саме зразки і шаблони: 

1) Веб-сайту; 2) презентацій: продуктів і послуг, представлення проекту; 3) при-

кладів продуктів і послуг. 

Каркас георішень задає структуру інформаційної системи. Як набір перевіре-

них і вживаних рішень у сфері геоінформаційної діяльності, каркас оформлено в 

вигляді готових до використання зразків.  

Модель Захмана дає відповідь на шість головних питань при розробленні 

інформаційної системи (якими є набори даних, функції системи, її дислокація, 

учасники, головні події, призначення системи) в п'яти рівнях абстракції (плану-

вальник, менеджер, конструктор, проектувальник, розробник). Кожен рівень аб-

стракції відповідає різним поглядам на інформаційну систему. 

Рівень 1: Визначає понятійний апарат системи з точки зору предметної об-

ласті. Цей список визначається на високому рівні агрегації і позначає область мо-

делей обʼєктів нижчих рівнів. Рівень 2: «Семантична модель» представляється у 

вигляді моделі «Сутність - зв'язок» (ER). Вона визначена на рівні абстракції, яка 

дозволяє відобразити сутності, що беруть участь у міжнароних звʼязках України.  

Рівень 3: «Логічна модель даних» подає сутності, за якими зберігається інформа-

ція. Фактично, це розвиток семантичної ER-моделі, в якій визначено атрибути та 

ключі.  Рівень 4: «Фізична модель даних» визначається технологією реалізації. В 

нашому випадку це реляційна технологія і структура представляється у вигляді 

двовимірних таблиць. Рівень 5: На рівні «Визначення даних» визначаються всі 

об'єкти даних, специфіковані в фізичній моделі.

Сучасні особливості розвитку системи створення карт на основі новітніх 

комп’ютерних технологій полягають у співіснуванні двох методів: перший спря-

мований на створення цифрової карти у ГІС-середовищі; друга – передбачає 

створення цифрового макету карти переважно для публікації типографським 

способом або на компакт-дисках чи в мережі Інтернет. Візуально карти, створені 

на основі цих моделей, для користувача можуть мало відрізнятися, але вони від-

мінні за функціональними можливостями [203]. 
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Якщо перша модель акцентує увагу на доступі користувача до бази даних і 

зручності аналізу просторової інформації різними методами, то друга модель го-

ловну увагу приділяє побудові картографічного зображення і оформленню карти 

згідно з вимогами докомп’ютерної картографії. Зрозуміло, що методологія карто-

графування в кожному з випадків буде істотно різнитися. 

Модель 1 «Цифрова карта для ГІС» зважаючи на мінливість показників 

міжнародних зв’язків у часі, викликана необхідністю створення поряд з фунда-

ментальними картографічними творами серій оперативних електронних карт на 

основі спеціалізованих систем з оброблення та аналізу великих обсягів даних. 

З усієї сукупності функцій геоінформаційного моделювання для задач відобра-

ження міжнародних зв’язків найбільш важливими є функції геоаналізу, які також 

зручніше реалізувати на основі першої моделі. Модель «Цифрова карта для ГІС» 

створюється на основі комерційних ГІС або програмного забезпечення з відкри-

тим кодом. Її основою є: 1) сукупність структурованих баз геоданих, пов’язаних 

у єдину систему відповідними ключовими інформаційними полями; 2) набір ба-

зових інформаційних шарів для картографічного відображення (кордони і межі 

одиниць статистичного обліку, міста, транспортна інфраструктура, мережа шля-

хів сполучення, морські порти, аеропорти, пункти митного пропуску); 3) про-

грамне забезпечення для роботи з базами геоданих. 

Модель 2 «Цифровий макет карти» організації геоінформації передбачає 

створення цифрового макету карти для цілей публікації типографським спосо-

бом, на компакт-дисках чи в мережі Інтернет. Вона істотно відрізняється від попе-

редньої вимогами до якості картографічного відображення. Характерними її осо-

бливостями є створення в форматах пакетів програм векторної, рідше растрової 

графіки, використання елементів художнього оформлення [284]: шрифтів різних 

гарнітур, градієнтних заливок, застосування плашкових кольорів та інших атри-

бутів типографських технологій тиражування. При створенні цифрового макету 

карти найчастіше ідеться про фіксований діапазон масштабів відображення на 

папері або моніторі, для чого використовуються винесення і зміщення об’єктів, 

що підвищує наочність. Цифрові макети карт для публікації типографським 
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способом створюються насамперед у програмних пакетах векторної графіки. В 

процесі підготовлення до друку зображення перетворюється на растрове, роз-

дільна здатність якого встановлюється у розмірі 300 точок на дюйм, що дозволяє 

якісно відтворити його на твердих носіях (папері).

Цифрові макети карт для публікації в мережі Інтернет можуть створюватися 

також у програмних пакетах векторної графіки, але фінальне доопрацювання їх 

може проводитися в програмних пакетах растрової графіки. При цьому роздільна 

здатність зображення пристосована для відтворення на моніторах, телевізорах 

або на проекційному обладнанні сягає розмірів 1920 на 1080, і роздільної здат-

ності 72 точки на дюйм. Зручним способом масштабування зображення є засто-

сування фіксованого пакету растрових зображень різної роздільної здатності для 

відображення карти в різних масштабах перегляду. 

3.4 Джерела даних геоінофрмаційного картографування міжнародних 
зв’язків та питання їх стандартизації 

Створення карт міжнародних зв’язків спирається на всебічне вивчення об’єкта 

картографування: міжнародних зв’язків та розуміння всієї сукупності процесів, 

що виникають при взаємодії різних держав на міжнародній арені. Для отримання 

необхідних відомостей про ці процеси використовуються різноманітні докумен-

ти, за якими ведеться укладання карт. З переліку джерел інформації найбільшу 

користь для картографування міжнародних зв’язків мають загальногеографічні 

та тематичні карти і атласи; статистичні дані; дані соціологічних спостережень, 

аналізу документів і подій; матеріали моніторингу зовнішньоекономічної діяль-

ності; цифрові моделі; текстові джерела; теоретичні та емпіричні закономірності.

Загальногеографічні та тематичні карти і атласи призначені для вивчен-

ня території картографування в географічному та тематичному відношеннях. 

Більшість таких карт оглядово-топографічних і оглядових масштабів – надійні 

та достовірні джерела, створені за інструкціями у стандартній системі умовних 

знаків з чітко визначеними вимогами до точності та достовірності. Значення 

загальногеографічних карт не обмежується використанням їх для локалізації 
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тематичного змісту. Вони забезпечують географічну відповідність карт, відігра-

ють роль основи, відповідно до якої здійснюється узгодження карт у атласі. 

 Для укладання синтетичних карт районування та оцінки території в якості 

джерел часто використовують атласи і серії карт різної тематики «Атлас мігра-

цій» (2010), «Атлас глобальних проблем світу» (2009). 

Статистичні джерела інформації для карт. Картографування міжнарод-

них зв’язків повинне спиратися на офіційні джерела інформації: статистичні збір-

ники та щорічники Держслужби статистики України, міністерств та відомств, 

посольств і консульств, Міждержавного статистичного комітету СНД, статистич-

них відомств країн, офіційні публікації організацій ООН, міжнародних органі-

зацій: ВТО, ФАО, ЮНЕСКО, Світового Банку, матеріали як вітчизняних, так і 

зарубіжних спеціалізованих видань і журналів. Система національної статистики 

готує спеціалізовані випуски: «Населення», «Зовнішня торгівля України товара-

ми та послугами», експрес випуски тощо. Серед міжнародних статистичних до-

відників слід назвати, в першу чергу, матеріали Євростату, який публікує раз на 

два роки спеціальні доповіді з міжнародної міграції, оонівський «Демографічний 

щорічник»; «Бюлетень ООН з міжнародної міграції».  

Дані соціологічних опитувань і контент-аналізу також можуть бути вико-

ристані для картографування. Перевагою таких даних є те, що вони охоплюють 

сюжети, які не входять до національних чи міжнародних та статистичних збір-

ників. Зокрема, для картографування перспективних напрямів трудових мігра-

цій можна використати опитування, спрямовані на формування позитивних чи 

негативних іміджів міст та країн серед молоді (див. додаток Б-1.б). Методика 

контент-аналізу (аналізу повідомлень) є одним з найпоширеніших наукових 

інструментів прикладного вивчення текстової інформації. Її суть полягає в сис-

тематичному виділенні та фіксації певних одиниць змісту тексту, квантифікації 

отриманих даних і подальшої інтерпретації результатів з метою оцінки та про-

гнозування. Вона була введена в науковий обіг наприкінці 30-х років XX ст. в 

США і довгий час використовувалася головним чином для вивчення змісту ре-

кламних і пропагандистських публікацій ЗМІ. У сфері політичних досліджень 
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контент-аналіз був вперше застосований Г. Лассуелом для вивчення пропаган-

дистських матеріалів періоду Другої світової війни. Перевагами методу вважа-

ють те, що технологія не спотворює результати обробки інформації за рахунок 

взаємодії з громадським або суб’єктивним фоном проведеного дослідження, і що 

цей метод дає уявлення про об’єкти, які дослідник безпосередньо не спостерігає.

Нині контент-аналіз застосовується в аналітичних дослідженнях, які прово-

дяться в інтересах бізнесу, політичної аналітики і практики. Основну частину 

опрацьовуваних матеріалів становлять: 1) поточні публікації ЗМІ; 2) зміст кон-

кретних політичних документів; 3) найважливіші виступи політичних діячів. 

Івент-аналіз (метод аналізу подієвих даних) – прикладна аналітична мето-

дика вивчення динаміки розвитку подій або їхньої послідовності [375]. Нині цей 

метод використовується для: а) вивчення воєнних конфліктів; б) масових акцій; в) 

динаміки переговорів; г) розвитку міжнародних подій. Метод івент-аналізу вико-

ристовується за допомогою потужних баз даних, в яких зібрані події, стандарти-

зовані за наступною схемою: 1) суб’єкт-ініціатор (хто); 2)  сюжет (що); 3) об’єкт 

(стосовно кого); 4) дата події (коли). Систематизовані таким чином події зводять-

ся в матричні таблиці, ранжуются і підраховуються за допомогою комп’ютерів. 

Як будь яка методика, він має сильні і слабкі сторони. До переваг слід віднести 

високий ступінь об’єктивності інформації про події, надійність в якості осно-

ви для прийняття практичних рішень. Однак ця методика як в «ручному», так і 

в «машинному» варіанті є дуже трудомісткою процедурою, що вимагає досить 

високого рівня кваліфікації виконавців. Крім того, в ряді випадків існує небез-

пека перебільшення можливостей поведінкового і подієвого підходу до побудови 

програми дослідження і при формулюванні категорій, що використовуються при 

класифікації подій [357].

Текстові джерела є важливим джерелом інформації про міжнародні зв'язки.  

Відзначимо матеріали наукових журналів: «Вісник геодезії та картографії», 

«Економіка України», «Український географічний журнал», «Геодезия и картогра-

фия», «География и природные ресурсы», «Евразийская интеграция: экономика, 

право, политика», «Известия российской академии наук. Серия географическая», 
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«Известия русского географического общества», «Внешнеэкономические связи», 

«Journal of World Trade», «Le Monde diplomatique». «British Journal of Industrial 

Relations», «Heartland» (Італія) тощо. Необхідно відзначити і таке джерело ін-

формації, яке часто недооцінюється при науковому аналізі, як публіцистичні та 

біографічні твори. Зокрема, можна назвати роботи О. Романчука, А. Паршева, А. 

Моріта, Дж. Ван Андела, П.Уільямса, Д. Денні та інших авторів. У процесі роз-

роблення класифікаційних моделей міжнародних зв'язків заслуговують на увагу 

навчальні посібники з економіки, міжнародних відносин, соціології, політології. 

Періодичні видання, які ми, на жаль, через обмеження за обсягом, не включили 

до нашої бібліографії, але які стали важливим джерелом інформації про стан між-

народних зв'язків України, а окремі статті в таких виданнях як «Галицькі контр-

акти», «Дзеркало тижня»,  «Експерт», «Скепсіс», «Універсум» містять не лише 

багату інформацію, але й відзначаються високим рівнем.

Поточну інформацію про міжнародні події можна отримати з інформацій-

них агенцій: Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН), 

Укрінформ, Reuters, Associated Press, British Broadcasting Corporation, Voice of 

America, United States Information Agency, Reed Elsevier,  Bloomberg та інші. 

Стандарти і формати даних. Важливим питанням є стандартизація да-

них для спрощення процедури обміну інформацією між різними організаціями. 

Просторова інформація є основою інформаційного блока ГІС, тому способи її 

формалізації є найважливішою складовою технології ГІС та просторових БД. 

У напрямі стандартизації інтенсивно працюють багато впливових міжнародних 

організацій: технічний комітет ISO/TC211 (Geographic information / Geomatics 

– Географічна інформація / Геоматика), відкритий геопросторовий консорціум 

(Open Geospatial Consortium (OGC)). 

Міжнародна стандартна галузева класифікація видів економічної діяльності 

(МСОК; ISIC), розроблена ООН забезпечує механізм, в рамках якого можливо 

проводити збір, обробку та зберігання інформації необхідної для економічного 

аналізу і прийняття рішень в макроекономічному масштабі. В Україні на зако-

нодавчому рівні затверджено використання – класифікатора видів економічної 
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діяльності (КВЕД), який гармонізовано з класифікаторами, розробленими NACE.13

На теренах Радянського Союзу діяв класифікатор «Товарна номенклатура 

зовнішньоекономічної діяльності» (ТН ЗЕД) був виданий в 1990 р. Його впро-

ваджено в дію з 1 січня 1991 р. в усіх республіках СРСР.  До застосування ТН 

ЗЕД в 1989–1990 pp. працювала Єдина товарна номенклатура зовнішньої торгів-

лі країн Ради Економічної Взаємодопомоги (ЄТН ЗТ РЕВ). Була невдала спроба 

розробити ключі переходу до міжнародних систем кодування товарів, але це не 

забезпечувало порівняння даних про зовнішню торгівлю на міжнародному рівні. 

Від ЄТН ЗТ РЕВ довелось відмовитись. Основу ТН ЗЕД, яка діє в Україні, склада-

ють номенклатура гармонізованої системи Ради митного співробітництва (РМС) 

і комбінована тарифно-статистична номенклатура Європейського економічного 

співтовариства (КА GEC). Цифровий код ТН ЗЕД України містить дев’ять знаків, 

що створюють такі складові цього коду: 1-6 – цифри визначають код товару за 

номенклатурою гармонізованої системи; 7-8 – цифри визначають код товару за 

комбінованою номенклатурою ЄЕС; 9 – цифра визначає деталізацію коду товару 

для України. Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності КПЗЕД роз-

роблено Держстатом (департамент статистики торгівлі) та фахівцями Науково-

дослідного інституту статистики [228]. 

В дослідженнях міжнародних зв’язків важливим є стандартизація географіч-

них назв та їх кодування. Міжнародною організацією з стандартизації розробле-

но стандарт ISO 3166:1997, що фіксує коди для подання назв країн, територій або 

районів географічних інтересів, їх частин. Держстат України використовує свої 

класифікатори: Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою 

України (КОАТУУ), гармонізований з стандартами NACE; класифікатор держав 

світу (КДС), гармонізований з міжнародним стандартом ISO 3166:1997. 

Стандартизація та кодування географічних об’єктів полягає в необхідності 

подолання невизначеностей у базах даних, яке в технічній літературі носить на-

зву пошуку псевдонімів. Наявність псевдонімів описує ситуацію, у якій дані про 

13 NACE – «National Association of Corrosion Engineers» – міжнародна асоціація 
інженерів-корозіоністів (США) провідний розробник стандартів. 
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місцезнаходження можуть бути доступні через різні символічні імена в програмі 

(різні географічні об’єкти з однаковими назвами). Прикладом може бути необхід-

ність врахування варіантів написання географічних назв одних і тих же територій 

різними і однією мовою: Англія – Велика Британія – Сполучене Королівство; 

Тайвань (Taiwan, province of China) – Китайський Тайбей (Chinese Taipei) тощо. 

Таким чином, зміна даних через одне імʼя неявно змінює значення, асоційовані з 

усіма псевдонімами імені, які не очікуються програмістом. Врахування псевдо-

німів важливе для коректного відображення географічних даних.

Для досліджень міжнародних зв’язків доцільне використання галузевих 

стандартів, зокрема класифікацій аеропортів за стандартами, розробленими 

міжнародними організаціями Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) 

та Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА). Організація ООН з 

продовольства і сільського господарства (ФАО) спільно з ООН, всесвітньою ор-

ганізацією охорони здоров`я (ВООЗ) здійснює розроблення стандартів харчових 

продуктів та рекомендації щодо їх впровадження. Зокрема, ФАО і ВООЗ створи-

ли для цього об’єднану Комісію «Кодекс аліментаріус» (ККА), що виробляє об-

ґрунтовані (з медичної та технічної точок зору) норми застосування пестицидів, 

інсектицидів і харчових добавок [418]. Стандарти ФАО мають рекомендаційний 

характер, однак країна, яка не дотримується їх, ризикує отримати звинувачен-

ня у нехтуванні міжнародними нормами. Врахування стандартів ФАО при між-

народних порівняннях дозволятиме оцінити якість продукції, що експортується 

або імпортується. Противники стандартів ККА справедливо стверджують, що ця 

організація довільно встановлює «харчові стандарти» для ВТО, дотримання яких 

не до снаги країнам, які розвиваються (ці країни виключаються із зони «вільної 

торгівлі»). Фармацевтична промисловість використовує ККА для монополізації 

ринку. Відповідно до «Маніфесту про майбутнє продуктів харчування», Кодекс 

Аліментаріус містить «приховану політику, покликану слугувати інтересам гло-

бального агробізнесу і таку, яка активно підриває права фермерів і споживачів». 

Серед інших організацій, документи яких слід враховувати при картогра-

фічному дослідженні міжнародних зв’язків, слід назвати Міждержавну раду зі 
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стандартизації, метрології та сертифікації СНД, Європейський комітет зі стан-

дартизації (CEN), – які проводять розроблення нормативних документів зі стан-

дартизації (міждержавних стандартів, правил, рекомендацій і класифікаторів). 

З метою впорядкування і опису структурних елементів одиниць зберігання 

інформації  з метою забезпечення пошуку й обміну між її тримачами (виробника-

ми) і користувачами (споживачами) в процесі картогграфування використовують 

бази метаданих. За термінологію інформаційно-пошукових систем (ІПС) йдеть-

ся про документальні ІПС, які, на відміну від фактографічних, зберігають дані 

не про первинні об’єкти, а про документи [281]. Метадані та їх структуровані 

представлення («паперові» каталоги, інвентори14, реєстри, довідники, бази мета-

даних) в ході досліджень міжнародних зв’язків розглядаються в трьох аспектах. 

Перший аспект - метадані як засіб інвентаризації інформаційних ресурсів. 

У цьому сенсі вони являють собою систематизовані зведення регіональної гео-

графічної, картографічної чи іншої тематики, каталоги чи БД зі спеціалізованим 

описом одиниць зберігання, їх частин, елементів і груп елементів. Наявність ме-

таданих – умова цілеспрямованого й успішного пошуку джерел, їх оцінки з по-

зицій користувача і розробника. Наукове розроблення карт міжнародних зв’язків 

може вміщувати процедури збору метаданих як один з обов’язкових етапів про-

ектування ГІС. Взагалі призначення метаданих передбачає універсальний і по 

можливості якнайповніший перелік характеристик описуваних даних.

Другий аспект – метадані як елемент ГІС. В ході картографування міжна-

родних зв’язків метадані мають вміщуватися в ГІС у вигляді особливого блоку, де 

база метаданих, поряд із «об’єктними» БД, обслуговуватиме управління даними. 

Третій аспект пов’язаний з обміном і передачею даних між виробниками і 

користувачами даних. Метасупровід такого обміну являє собою розгорнуту спе-

цифікацію про походження, належність, якість, актуальність, непротирічність, 

повнотіу, доступність даних. Це забезпечує тісний зв’язок даних і метаданих і 

виключає необхідність будь-якого додаткового супроводу або коментування да-

них, що передаються і включені до їхнього складу. 

14 англ. «inventory» – перелік, складений для певної формальної мети. 
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3.5 Проектування картографічних баз даних і представлення в них 
географічної інформації

Геоінформаційне картографування міжнародних зв’язків спирається на ГІС та  

бази просторових даних. Компонентами програмного забезпечення для роботи з 

просторовими даними є автоматизовані картографічні системи (АКС) і системи 

управління базами даних (СУБД). 

Автоматизована картографічна система оперує наборами цифрових да-

них, об’єднаних в інформаційні масиви, якіназиваються базою даних (БД). Під 

БД розуміють однозначно названу сукупність даних, які в підсумку максималь-

но близько відображають стан множини географічних об’єктів, їх властивостей і 

відношень. БД є цифровою інформаційною моделлю об’єкта досліджень, яка збе-

рігається на пристроях збереження даних комп’ютера. Таким чином, сукупність 

певним чином організованих масивів цифрової картографічної інформації та про-

грамних засобів, що забезпечують доступ до них та їх опрацювання (введення, 

зберігання, виведення), становить базу картографічних даних (БКД). Діалоговий 

режим користувача здійснюється за допомогою систем управління базами даних. 

БД разом з системами управління позначають терміном «банк даних» (БнД) [58]. 

 Інформаційний аспект відображає структуризацію даних, найпридатнішу 

для забезпечення інформаційних потреб, що виникають у предметній галузі. З 

кожною предметною галуззю асоціюється сукупність інформаційних об’єктів, 

зв’язків між ними, а також завдань їх обробки. Маніпуляційний аспект стосу-

ється змісту тих дій над структурами даних, за допомогою яких здійснюється 

вибірка з них різних компонентів, додання нових, вилучення і поновлення за-

старілих компонентів структур даних, а також їх перетворення [222]. Найбільш 

поширеними логічними структурами – моделями СУБД – є ієрархічна, мережева, 

реляційна, об’єктно-орієнтована, об’єктно-реляційна. 

Нині набувають поширення об’єктно-орієнтовані та об’єктно-реляційні мо-

делі БД [367]. Парадигма об’єктно-орієнтованих програмних засобів базуєть-

ся на використанні типів даних користувача,  що є зручним для застосовування 
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для моделювання просторових об’єктів. Характерною їх особливістю є вве-

дення абстрактних типів даних, що певною мірою додає СУБД гнучкості. Нині 

з’являються БД з підтримкою графічних та мультимедійних аплікацій, які зна-

ходять своє застосування для відображення міжнародних зв’язків. Для них ха-

рактерні: підтримка зображень, аудіо та інші мультимедійні типи даних; висока 

продуктивність; засоби інформаційного пошуку: пошук за точним збігом, ймо-

вірнісний пошук, пошук по вмісту, ранжування результатів. 

Другою важливою підсистемою ГІС є СУБД – комплекс мовних, програмних 

і апаратних засобів, що підтримують певний тип БД. Головне призначення СУБД 

полягає у забезпеченні користувачів засобами оперування даними в абстрактних 

термінах, не пов’язаних зі способами зберігання даних у пам’яті комп’ютера.

Розроблені способи структурування даних отримали назви моделей даних. 

Термін «модель» використовується в різних аспектах – коли йдеться про реальні 

об’єкти геосистем, при аналізі деяких графічних представлень щодо обраного 

ГІС-пакету, коли йдеться про формати файлів даних. Найбільша увага в літературі 

приділяється моделям організації просторових даних в ГІС, тобто комп’ютерному 

представленню інформації, що визначає способи її аналізу [57, 58, 146].

Для картографування міжнародних зв’язків важливим є створення моделей 

даних – цифрових описів множини просторових об’єктів, що визначається кон-

цептуальним представленням реального світу, для відображення їх у цифрових 

БД [146]. БД є моделлю дійсності в тому розумінні, що вона подає деякі реальні 

явища або їх апроксимації. З моделей просторової інформації вирізняють такі 

види: a) концептуальні моделі представлення реальності; б) моделі даних щодо 

просторових об’єктів; в) моделі об’єктів бази даних; г) моделі системи управлін-

ня базою даних; д) моделі геопростору.

Концептуальні моделі представлення реальності характеризуються моделя-

ми подання просторової інформації, яка базується на властивостях реальності, 

необхідних для її інтерпретації та аналізу: дискретно у вигляді окремих об’єктів, 

що покривають увесь простір, без прогалин; у лінійно-вузловому або мереже-

вому вигляді, коли важливим є відображення зв’язків між об’єктами; у вигляді 
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географічних полів неперервного поширення змінних параметрів об’єкта або 

процесу.

Моделі даних щодо просторових об’єктів. Цей рівень ієрархічної класифі-

кації пов’язаний з процесом перетворення реального географічного розмаїття 

на набір дискретних об’єктів (дискретизацію), тобто з побудовою моделі даних. 

Розрізняють моделі, що базуються на векторній і растровій дискретизації. Моделі 

об’єктів бази даних та моделі системи управління базою даних – ієрархічна, 

мережева, реляційна, об’єктно-орієнтована, об’єктно-реляційна, розглянуті ниж-

че. Моделі геопростору являють собою сукупність цифрових записів (файлів, 

зв'язків між ними) які знаходяться в певному зв'язку з елементами (об'єктами і 

явищами) географічної дійсності та дозволяють адекватно відображати навко-

лишній простір (на площині, тривимірна модель, електронний глобус тощо). 

Деяка множина цифрових даних щодо просторових об’єктів утворює просто-

рові дані. Вони складаються з двох взаємопов’язаних частин: координатної по-

зиційної (тополого-геометричної) та непозиційної (атрибутивної) складових, які 

формують відповідно опис просторового положення і тематичного змісту даних.

Нині актуальним завданням стає синтез та інтегральний аналіз великого об-

сягу просторових даних і порівняння результатів досліджень для виявлення за-

гальних закономірностей  процесів у просторово-часових координатах на різних 

рівнях міжнародних зв’язків [169]. Для вирішення поставлених завдань необхід-

но залучати досягнення геоінформаційних технологій – розподілені ГІС, що яв-

ляють собою розподілені різнорідні БД, розподілені обчислення і стандарти вза-

ємодії відкритих систем, а також створення ІПД. При цьому з метою інтеграції 

великої кількості незалежних ГІС, які можуть відображати дані стосовно міжна-

родних зв’язків, істотною проблемою є різне трактування структури і семантики 

інформації в різних системах. Дані можуть стосуватися різних предметних об-

ластей, мати різні вираження та інтерпретацію. Найбільш ефективним способом 

забезпечення узгодженого інформаційного обміну в таких умовах є забезпечення 

так званої семантичної інтероперабельності систем на основі стека технологій 
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семантичного веба: RDF,15 RDFS,16 OWL.17 

Мова Web-онтологій OWL представляє розвинені можливості для опису пред-

метних областей взаємодіючих систем, визначення використовуваних термінів, 

їх взаємозв'язків [84]. Проектування баз даних міжнародних зв’язків України  по-

винне спиратися на адекватні реальним процесам і явищам семантичні моделі та 

їх аналіз для вивчення переліку умов, чинників та наслідків зовнішньої діяльнос-

ті держави на міжнародних ринках товарів, послуг, праці та інформації. 

Першим етапом моделювання є структурно-графічні моделі. В картографії 

накопичено значний досвід використання таких моделей [128]. Вони будуються у 

вигляді організаційних діаграм, що логічно упорядковують об’єкти, зв’язки, по-

казники картографування тощо. Конкретний вигляд і зміст концептуальної моде-

лі БД визначається обраним для цього формальним апаратом. Використовуються 

спеціальні мови (RDF, RDFS, OWL) або графічні нотації. Загальновживаним засо-

бом моделювання є UML18 – уніфікована мова моделювання, яка використовуєть-

ся в парадигмі об'єктно-орієнтованого програмування і є невід'ємною частиною 

уніфікованого процесу розробки програмного забезпечення. Зосередимо увагу 

на аспекті моделювання структури БД міжнародних зв'язків. Для опису структу-

ри в UML застосовують діаграми класів. Вони описують структуру системи, по-

казуючи її класи, їх атрибути а також взаємозв'язки цих класів. Асоціація означає 

взаємозв’язок між класами, вона є базовим семантичним елементом і структу-

рою для багатьох типів «з’єднань» між об’єктами. Агрегації є особливим типом 

асоціацій, за якої два класи, які беруть участь у зв’язку, не є рівнозначними, вони 

мають зв’язок типу «ціле-частина». У агрегації UML буде показано асоціаціями, 

у яких з боку цілої частини буде ромб. Композиції – це асоціації, які відповідають 

дуже сильній агрегації. У UML композиції буде показано як асоціації із зафарбо-

ваним ромбом з боку цілого. 

15 RDF (Resource Description Framework - середовище опису ресурсу) - модель, 
розроблена консорціумом Всесвітньої Мережі для подання даних, та метаданих.
16  RDFS (англ. RDF Schema) – надбудова над RDF, що дозволяє створювати класи 
і властивості.
17 (англ. Web Ontology Language) – мова опису онтологій для семантичної павутини.
18 UML – (англ. Unified Modeling Language) – уніфікована мова моделювання.
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Структура БД міжнародних зв’язків (рис. 3.5.3). містить класи об’єктів, які 

є учасниками міжнародних зв’язків і відображені прямокутниками з заливкою, 

світлими прямокутниками – надкласи типів об’єктів, у центрі діаграми розміще-

ні геопроцеси та відповідні їм види міжнародних зв’язків, які є організуючими 

класами. Запропонована структурно-графічна модель БД може бути використана 

для прийняття рішень в галузі різних видів міжнародних зв’язків. 

Наведемо приклад структури БД, розробленої з метою аналізу умов і чинників 

Рисунок 3.5.3 Структура бази даних міжнародних зв’язків.
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розвитку туристичних зв’язків. Така діаграма розширює досвід створення турис-

тичних інформаційних систем [270] і може бути використана для оцінювання 

привабливості регіону для іноземних туристів. 

Центральне місце займає клас міжнародних туристів. Туристи здійснюють 

окремі туристичні поїздки, що можуть класифікуватися за типами подорожі: від-

починок, екскурсія, паломництво, спортивна подія, участь у конференції тощо. 

Крім цього, поштовхом до прийняття рішення про поїздку є наявність у регіоні: 

а) ресурсів (цільових об’єктів подорожі); б) відповідної туристичної інфраструк-

тури; в) можливість отримати під час поїздки певний набір послуг. На основі 

цієї структури може бути розроблено інтерактивну інформаційно-картографічну 

систему підтримки прийняття рішень про поїздку до певного регіону, яка забез-

печить користувача картографічним відображенням умов здійснення поїздки. 

В структурі БД міжнародних міграцій населення (рис. 3.5.4) центральним кла-

сом є клас міжнародних міграцій, атрибутами якого є кількість прибулих, вибу-

лих та сальдо міграцій. Екземпляри цього класу - окремі міграційні переміщення 

можуть бути розподілені за метою міграційних переміщень (клас «тип міграції»). 

Окремі розділи БД можуть містити інформацію з маркетингових досліджень 

зовнішньої торгівлі України певним видом товарів (вибору оптимальних напря-

мів експорту та імпорту). В структурі БД маркетингових досліджень зовнішньої 

торгівлі центральне місце займатиме маркетингова інформація про умови зо-

внішньої торгівлі. Така БД може бути корисною для вирішення певних маркетин-

гових завдань, зокрема дослідження зовнішніх ринків та визначення доцільності 

виходу на них з певними видами товарів та послуг. Створення картографічних 

Веб-сервісів на основі БД міжнародних зв’язків різної тематики надають широ-

кі можливості для користувачів отримати оперативний доступ до інформації в 

зручній картографічній формі, потрібної для прийняття управлінських рішень у 

галузях міжнародної торгівлі, інвестицій, туризму, управління міжнародними мі-

граціями. Саме застосування картографічних Веб-сервісів вирішує питання ак-

туальності даних та можливості доступу до них через персональні та планшетні 

комп'ютери, смартфони чи комунікатори, які мають дотуп до мережі Інтернет. 
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Рисунок 3.5.4 Структура БД для оцінювання міжнародних міграційних про-
цесів населення країни. 
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3.6 Класифікація об’єктів картографування міжнародних зв’язків за їх 
атрибутивними параметрами

Відомо, що класифікація розумієтьтся як метод розподілення об'єктів за гру-

пами відповідно до визначених ознак. Питання залучення формальних методів 

для класифікацій у географії давно цікавлять науковців. Серед прибічників фор-

мальних методів класифікації слід згадати Л. Анселіна (Anselin), А. Гетіса (Getis), 

В.С. Тікунова  [309], Д. Гріфіта (Griffith) [362], М. Фішера (Fischer) [358] та ін-

ших. У географії районування території, типологія і оцінка комплексів, частіше 

ніж в інших науках виступає не стільки методом, а швидше метою дослідження. 

Тому велика увага приділяється можливостям автоматизації процесу їх створен-

ня на основі застосування спеціалізованого програмного забезпечення. 

Незважаючи на численні складності (проблема оптимального вибору системи 

вихідних показників), математичні методи набувають поширення при виконанні 

завдань класифікації даних у географії. Якщо досліджуємо різниці між окреми-

ми територіями, тоді йдеться про районування. Результат класифікації називаєть-

ся типологією або оцінкою, якщо головним критерієм є однорідність виділених 

таксонів. Класифікація комплексів переважно охоплюється двома великими гру-

пами методів. Перший – поділ за схожістю ознак, веде до поняття однорідного 

географічного району. Другий – поділ за зв’язками, прикладом якого є вузлове 

районування. Серед інших видів класифікацій дослідники виділяють: 1) поділ 

досліджуваної сукупності явищ на класи, 2) віднесення об’єктів до вже існуючих 

класів; 3) класифікація взаємодій окремих комплексів (зокрема територіальних). 

Такі завдання слід віднести до варіантів вирішення  задачі таксономії, сут-

ність якої полягає у пошуку функціоналу, що відображає уявлення про якість 

розбиття множини на групи і знаходження розподілу, що представляє мінімум 

цього функціоналу [38]. Зважаючи на велику кількість обчислень для її вирішен-

ня застосовують евристичні прийоми.19 

Поширені моделі групування територіальних одиниць за одним показником 

19 Евристичний алгоритм – алгоритм розв’язання завдання, який не має строгого 
обгрунтування, але дає прийнятне вирішення задавдання.
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шляхом побудови рядів розподілу статистичних показників, що відносяться до 

цих одиниць. Ряди розподілу можуть бути варіаційними (впорядкування за збіль-

шенням або зменшенням, дискретні для цілочисельних ознак та інтервальні для 

неперервних), якщо будуються за кількісними показниками, або атрибутивними 

(при використанні якісних характеристик). Особливо важливе впорядкування 

множини територіальних одиниць в ряди за географічним принципом (окремими 

пунктами або територіями) – у географічні або територіальні ряди. 

Після формування варіаційного ряду визначаються частоти спостереження 

ознаки, за якою визначається інтервал шкали значень картографічного показника 

і проводиться її трансформація (розбивка на рівноймовірні інтервали залежно від 

частоти спостереження показника), визначається середнє арифметичне, мода20 і 

медіана розподілу (структурні характеристики сукупності). Медіана обчислюєть-

ся як сума частот ряду, до якої додано одиниця і отримана сума поділена навпіл, 

що дає номер медіанного члена ряду. Середнє арифметичне потрібне для засто-

сування «переломних» колірних шкал (більше і менше від середнього рівня), ви-

значення ступеня мінливості (варіації) сукупності даних, тобто ступінь просто-

рової диференціації показника в межах карти. 

Розбиття множини на групи може здійснюватися як за кількісними, так і за 

якісними характеристиками об'єктів. При групуванні вивчається типологія яви-

ща (типологічні угруповання), визначаються структура і структурні зрушення 

явищ (аналітичні угруповання). Прикладом типологічного угруповання є поділ 

країн за спеціалізацією, структурного групування – розподіл населення за стат-

тю та віковими групами (когортами), аналітичного групування – об'єднання за 

факторною ознакою (наприклад, за обсягами експортованої продукції). До гру-

пування належить і розподіл за територіальною ознакою. Найважливішою ме-

тодичною вимогою при групуванні є внутрішня однорідність виділених груп в 

якісному відношенні та репрезентативність групування, тобто відповідність її 

реальним особливостям групованих об'єктів. Широкий спектр принципів гру-

пування кількісних характеристик при побудові шкал статистичних картограм 

20 Мода - величина ознаки, яка найчастіше зустрічається в даній сукупності. 
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наведено М.М. Баранським [13]: шкали з рівними інтервалами; по наростанню 

від початку ряду в арифметичній, геометричній або іншій залежності; з нарос-

танням від середини ряду; по розривах ряду [92, с. 61].

Моделі групування територіальних одиниць за комплексом показників, що 

застосовуються у географії, поділяють на дві великі групи, орієнтовані на моде-

лювання оцінкових та типологічних характеристик. У першому випадку моделі 

будуються за умови гомогенності територіальних одиниць всередині таксонів, 

які повинні бути ієрархічно упорядковані між собою. Умова створення моделей 

іншого роду – лише гомогенність територіальних одиниць, які об’єднуються в 

одну групу. Другий підхід до типізації зустрічається найчастіше. 

Слід розрізняти класифікації на основі моно- і поліструктурних даних. У пер-

шому випадку використовуються однорідні показники, у другому – такі, що ха-

рактеризуються певним ступенем неоднорідності. 

При картографічних дослідженнях міжнародних зв’язків поширеним видом 

задач є моделювання типологічних характеристик. 1) Типізація країн світу: а) за 

передумовами участі в міжнародних зв’язках [181, 182] (запасами мінерально-

сировинних ресурсів; демографічним потенціалом; рівнем економічного розви-

тку); б) за обсягами і товарною структурою імпорту товарів в Україну (або екс-

порту продукції з України); в) за обсягами і структурою імпорту послуг в Україну 

(або експорту послуг з України); г) за обсягами інвестицій в економіку України; 

д) за динамікою міжнародних економічних зв’язків окремих країн з Україною.  

2) Типізація регіонів України: а) за товарною структурою експорту або імпорту 

(структурними особливостями міжнародних зв’язків регіону); б) за динамічними 

рядами показників міжнародних зв’язків; в) за рівнем участі в трудових міграці-

ях; г) за рівнем конкурентоспроможності на міжнародних ринках. 3) Типізація 

міських поселень:  а)  за інтенсивністю міжнародних зв’язків; б) за головними 

видами (структурою) міжнародних зв’язків. Приклади застосування класифікації 

та типізації країн та регіонів України подані в розділі 4.5. 
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3.7 Особливості створення електронних карт

3.7.1 Вибір і підготовка електронних географічних карт-основ

Відомо, що географічна основа – загальногеографічна частина змісту тема-

тичної або спеціальної карти. Вона призначена для нанесення (прив’язки) тема-

тичних даних і для орієнтування по карті і  зазвичай включає берегову лінію, 

елементи гідрографії, населені пункти, географічні межі та шляхи сполучення. 

При картографуванні міжнародних зв'язків підготовка географічних карт-

основ містить ряд особливостей: 1) бажано обрати картографічні проекції з опти-

мальними властивостями; 2) географічна основа має відповідати змісту карти; 

3) рівень завантаження карти-основи елементами залежить від її змісту [171]. 

На розвиток теорії картографічних проекцій сприятливо вплинули розробки 

математичної основи капітальних географічних атласів. Вони були широко вико-

ристані для подальших теоретичних узагальнень, серед яких виділяються праці 

М.А. Урмаєва [320], який запропонував загальні диференціальні рівняння карто-

графічних проекцій і методи досліджень проекцій із заданим розподілом спо-

творень. Питаннями оцінки проекцій шкільних карт займався А.В. Гедимін [53]. 

Доцільний вибір проекцій зумовлюється великою кількістю чинників, які 

умовно можна розділити на дві групи: а) положення зображуваної території на 

земній кулі та її геометричні особливості; б) особливості створюваної карти і за-

вдань, для вирішення яких вона призначається. До факторів групи (а) належать: 

розміри зображуваної території; форма і розташування території. До факторів 

групи (б) відносяться: формат видання; призначення карти і спосіб її викорис-

тання; зміст карти; місце даної карти в складі системи (серії, набору карт, гео-

графічного атласу).

У більшості випадків на вибір проекцій впливає прагнення зменшити спо-

творення на карті, збільшити наочність зображення. У картографії відомий кри-

терій, що забезпечує зменшення спотворень. Цей критерій вперше сформульова-

ний без доказу у вигляді теореми видатним російським механіком, математиком 
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і картографом академіком П.Л. Чебишевим у 1856 році. Доведення теореми 

Чебишева в 1894 році здійснив відомий російський картограф академік Д.О. Граве. 

У картографії цей критерій відомий як критерій Чебишева-Граве про найкращі 

проекції. Згідно з ним найменші спотворення в межах всієї зображуваної тери-

торії будуть мати місце в тому випадку, коли значення масштабу зображення по-

стійне на її контурі. Проекція буде найкращою, якщо одна з її ізокол буде збіга-

тися з контуром зображуваної території. В сучасних умовах існує алгоритмічна 

можливість керування формою ізокол [255], проте досить часто нині використо-

вують традиційні картографічні проекції. Математична основа карт міжнародних 

зв’язків часто значною мірою відрізняється від решти соціально-економічних 

карт. Це викликане різноманітністю об’єктів картографування (світ, держави, їх 

групи, міжнародні організації, лінії транспортних комунікацій, маршрути суден 

тощо), та їх просторовим розміщенням на території. 

Тісно пов’язане з математичною основою компонування карт: вибір централь-

них меридіанів проекцій, точок та ліній нульових спотворень необхідність вико-

ристання карт-врізок різних масштабів, тощо. Для вибору проекцій для карт між-

народних зв’язків необхідно: 1) виконати аналіз раніше використовуваних про-

екцій; 2) визначити їхні переваги й недоліки, відповідність характеру спотворень 

використовуваних проекцій призначенню, змісту та територіальному охопленню 

цих карт; 3) розглянути критерії оцінки переваг картографічних проекцій, вра-

ховуючи результати попередніх досліджень; 4) виконати дослідження, вибір, об-

ґрунтування і розробку системи проекцій для створення тематичних карт міжна-

родних зв’язків на різні території. 

Аналіз проекцій, використаних для відображення міжнародних зв’язків. 

Карти світу зазвичай створюють у циліндричних, псевдоціліндричних і полі-

конічній проекціях. Для зменшення спотворень застосовують січні циліндри, а 

псевдоціліндричні проекції іноді дають з розривами на океанах. Карти матери-

ків: Європи, Азії, Північної Америки, Південної Америки, Австралії з Океанією 

найчастіше будують у рівновеликих косих азимутальних проекціях, для Африки 

беруть поперечні проекції. 
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В нормальних циліндричних проекціях меридіани зображуються прямими 

паралельними лініями, віддаль між якими на карті пропорційна різниці довгот 

на еліпсоїді. Перевагою цих проекцій для відображення міжнародних зв’язків 

є те, що території, з одною широтою знаходяться на карті на одному рівні (па-

ралелі – відображаються прямими лініями перпендикулярними до меридіанів).  

Еквідистанційна циліндрична – одна з найпростіших картографічних проекцій. 

Вона відображає меридіани вертикальними, а паралелі – горизонтальними рівно-

віддаленими лініями. Її називають ще прямокутною проекцією або Плате Каррі 

(Plate Carrée), якщо стандартною паралеллю є екватор. Проекція широко застосо-

вується у ГІС. Циліндрична проекція Міллера (1942  р.) використана у [489] для 

карти «Міжнародне телекомунікаційне сполучення». 

Конічні проекції застосовуються для відображення міжнародних зв’язків 

України в складі колишнього СРСР. Економічні зв’язки областей України з ін-

шими районами СРСР у регіональних атласах, виданих наприкінці минулого 

століття, відображені на картах масштабу 1:15 000 000 у традиційній для таких 

карт нормальній конічній проекції на територію європейської частини СРСР та 

картах-врізках масштабу 1:56 000 000 або 1:60 000 000 на територію Сибіру та 

Далекого Сходу [402]. 

Азимутальні проекції стають все більш популярними, зокрема коса азиму-

тальна проекція ЦНДІГАіК, застосована в навчальному атласі для 9 класу [421] 

на карті масштабу 1:100 000 000 «СРСР на карті світу» дозволяє отримати уяв-

лення про кулясту форму Землі та відображає крім берегової лінії світового оке-

ану, кордонів та столиць держав, ще й міжнародні повітряні лінії. 

Зі здобуттям Україною незалежності цілком логічним стало розроблення косої 

азимутальної проекції з точкою нульових спотворень в м. Києві (50° 26´ пн. ш. та 

30° 32´ сх. довг.) Вперше така проекція застосована ЗАТ «ІПТ» у атласі «Погляд 

на Україну» (1998) на карті «Україна і світ» масштабу 1:100 000 000. Перевагою 

такої проекції є відповідність азимутів напрямів з Києва на карті та на місцевості.  

Останнім часом все більше виробників картографічної продукції звертаються 

не до карти, а до глобуса, розвиток якого переживає друге народження, завдяки 
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появі планетарних інформаційно-довідкових систем: «Google Earth/Map», «World 

Wind», «Encarta», «Цифрова Земля», «Google Ocean» та ін., створенню ряду елек-

тронних тематичних глобусів [20]. Звернення до електронних глобусних серед-

овищ на черговому етапі багатовікового розвитку картографії свідчить про спад-

коємність ідей традиційної картографії, що нині реалізуються в комп’ютерному 

середовищі. При цьому на моніторі глобус відображається в азимутальній про-

екції, параметри якої змінюються інтерактивно: клавіші управління дозволяють 

змінювати центральну точку проекції, масштаб картографічного зображення, по-

ворот карти відносно напрямку північ-південь тощо.

Нажаль, азимутальні проекції характеризуються спотвореннями площ на краю 

карти. Намагання відобразити світ з мінімальними спотвореннями – поява поєд-

нання кількох азимутальних проекцій, що показують світ ніби з кількох боків, 

зокрема для ряду карт у французькому журналі «Наука і життя» (Science&Vie). 

Подібний підхід був застосований А.Е. Фраєм (A.E. Frye) ще в 1895 р. [384] 

шляхом розширення косої азимутальної рівнопроміжної проекції півкулі з цен-

тром у Лондоні додатковими площами для Південної Америки та Австралії. 

У Атласі світу видавництва Коллінз Бартоломью (Collins Bartholomew) [489] 

міжнародне авіаційне сполучення відображено в косій модифікованій азимуталь-

ній рівновеликій проекції У. Бріесемейстера (W. Briesemeister, 1953 р.) з точкою 

нульових спотворень з 45° пн. ш. і 10° сх. д.  

Традиційно для картографування Антарктики застосовуються нормальна ази-

мутальна проекція Постеля (рівнопроміжна) або Ламберта (рівновелика). Але, 

якщо існує потреба відобразити туристичні потоки, що прямують до Антарктики 

з усього світу (рис. 3.7.1.1), можна також застосувати  косу азимутальну проекцію 

з центром у точці, що відповідає центру ваги рекреаційно-туристичних потоків. 

Таким центром може бути обраний Буенос-Айрес, як найбільший пункт транзиту 

більшої частини туристів, що прямують до Західної Антарктики. Ці проекції до-

зволяють відобразити не тільки Антарктику, але й території виникнення турис-

тичних потоків. 

Псевдоциліндричні проекції. Нормальні псевдоциліндричні проекції 
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Рисунок 3.7.1.1 Коса азимутальна проекція використана для відображення 

просторової структури туристичних потоків до Антарктики [190]. 

Рисунок 3.7.1.2 Коса псевдоциліндрична проекція Мольвейде (осьовий 
меридіан 20º зах. д.). 

Рисунок 3.7.1.3 а) проекція А. Спілхауса (1979) з розривами для відображен-
ня світового океану; б) проекція К. Холстеда (1953) з  розривами для відобра-

ження суходолу. 
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традиційно використовуються для карт світу. Серед прикладів слід назвати псев-

доциліндричну проекцію БСАМ, використану для карт світу у Великому радян-

ському атласі світу [416], проекцію А. Робінсона (Robinson), створену як компро-

міс між конформними і рівновеликими проекціями і популярну в США. 

Застосування косих псевдоциліндричних проекцій дозволяє акцентувати ува-

гу користувача на території, розміщені вздовж центрального меридіана (по цен-

тру карти). Коса псевдоциліндрична проекція Мольвейде використана для карти 

«Франція і Світ. Минуле і сучасність», підготовленої Національним географіч-

ним товариством США у 1989 р. (рис. 3.7.1.2).

Проекції з розривами. З метою відображення значної частини земної поверхні 

з відносно малими спотвореннями використовують довільні проекції з розривами. 

Відомий американський океанограф південноафриканського походження 

А. Спілхаус (Spilhaus) багато уваги приділив розробці специфічних проекцій, на 

яких берегова лінія морів буде відображена без розривів [487]. Він запропонував 

модифікувати проекцію Хаммера (Hammer) розривами по материках, показавши 

світовий океан суцільно [385]. В окремих публікаціях йдеться про розроблення 

подібної проекції B.O. Mypeвcкіcом у 1975 р. Така проекція є зручною для відо-

браження міжнародного морського торговельного сполучення. 

Інший варіант – відображення земної кулі з мінімізацією спотворень на сухо-

долі. У рівнопроміжній проекції, опублікованій К. Холстедом (Halstead) у 1953 

році (рис. 3.7.1.3) спотворення кутів мінімальні на обраних меридіанах (у північ-

ній півкулі це меридіани 100° зх. д. і 60° сх. д., які перетинають паралелі майже 

під прямим кутом). Ця проекція є рівнопроміжною вздовж усіх паралелей і мери-

діанів, але не відноситься ні до конформних, ні до рівновеликих. Її можна засто-

сувати для відображення глобальних переміщень суходолом, наприклад для по-

ширення людини по території світу. Використана, зокрема, в Атласі «Франція та 

Світ – 2000» І. Лакоста для карти «Діалог «Північ-Південь» та для окремих карт в 

Атласі Середземномор’я [480]. Іншою важливою тенденцією відображення між-

народних зв'язків у атласах є використання на картах-основах надзвичайно гене-

ралізованих контурів берегової лінії материків та океанів, державних кордонів, 
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застосування плаваючого компонування, відсутність градусної сітки. 

Порівняння проекцій. Для визначення оптимальних картографічних проек-

цій (табл. 3.7.1) для карт міжнародних зв’язків території України, Європи, Світу 

слід зробити такі кроки [52]: 1) визначити особливості конфігурації території 

картографування в цілому і її частин; 2) обрати відносну значимість окремих 

частин території з точки зору розміщення населення і функціонування важливих 

видів міжнародних зв’язків у теперішній час та виявити напрямки розвитку їх в 

майбутньому. 
Таблиця 3.7.1 Картографічні проекції карт світу 

№ Назва класу проекцій Картографічні твори, де проекція 
використана

Особливості 
застосування

1 Нормальні цилін-
дричні Міллера, 
Меркатора тощо

The Times Atlas of the World: 
Comprehensive Edition. – London: 
Collins Bartholomew. – 2005, 
БСАМ, Атлас нової Європи 2004, 
Le Mond Diplomatique: Атлас, 
2007.

Весь світ

2 Нормальні 
псевдоциліндричні 

Глобальні проблеми людства: 
Атлас, 2009. 

Весь світ

3 Нормальні псев-
доциліндричні з 
розривами 

БСАМ. Весь світ

4 Косі 
псевдоциліндричні

«Франція і Світ. Минуле і сучас-
ність», 1989. 

Весь світ

5 Нормальні 
поліконічні 

Більшість навчальних атласів, ви-
даних у СРСР та Україні.

Весь світ 

6 Косі азимутальні 
ЦНДІГАіК та подібні

Географический атлас для 9 клас-
са. – Москва, 1991. 
Україна і світ, Київ, 1998; 
Навчальні атласи ЗАТ ІПТ, Атлас 
міграцій до Франції.

Наочність відо-
браження нестан-
дартних сюжетів: 
маршрутів, груп 
країн 

7 Коса азимутальна 
Брайсемейстера 
(William 
Briesemeister, 1953) 

The Times Atlas of the World: 
Comprehensive Edition. – London: 
Collins Bartholomew. – 2005. 
Історія світу: Атлас. – 2008. 

Весь світ, конти-
ненти групуються 
поблизу центру 
аркушу

8 Кента Холстеда з 
розривами 1953 р. та 
її модифікації 

Атлас Франція та Світ – 2000. Весь світ
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Реалізація цієї методики дозволяє дійти таких висновків: для карт світу дріб-

них масштабів слід віддавати перевагу рівновеликим проекціям, які достовірно 

відображатимуть співвідношення площ різних країн та територій з метою відо-

браження їх геополітичного потенціалу; важливими властивостями карт окремих 

видів міжнародних зв’язків є цілісність території картографування (акваторії оке-

ану чи суходолу) для відображення міжнародних зв’язків на суходолі та морі;  

іншою умовою використання певних картографічних проекцій є відповідність 

напрямів на карті й на місцевості. У цьому випадку перевага надається косим 

азимутальним проекціям з точкою нульових спотворень у центрі ваги ліній між-

народних зв’язків.  

3.7.2 Оброблення і перетворення даних. Використання програмних 
модулів. Структура інтерфейсу користувача.

Метою оброблення і перетворення даних у процесі картографування між-

народних зв’язків є отримання нових знань про об’єкт дослідження. Специфіка 

геоінформаційного моделювання міжнародних зв’язків полягає у ствонренні 

геоінформаційних моделей та в їх аналізі, а головним методом є комп’ютерне 

моделювання. 

Методи моделювання характеризуються сукупністю допустимих умов і 

правил перетворень об’єктів і стосоуються моделювання структури, динаміки, 

взаємозв’язків і функціонування цих об’єктів у просторі й часі. Властивості ком-

понентів геосистем найкраще описуються картографічними моделями, а зв’язки 

і відношення між ними – методами ГІС-аналізу.

Система методів ГМ міжнародних зв'язків передбачає застосування таких 

видів моделювання [60, с. 39]: географічного (класифікація, моделювання гео-

систем, структурно-типологічний аналіз), картографічного (математична фор-

малізація, картографічна символізація, картографічна генералізація), матема-

тико-картографічного (статистичне, кореляційне, регресійне, факторне, так-

сономічне), комп’ютерного електронно-графічного (інформаційно-цифрове, 

ГІС-аналіз і моделювання)  
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ГІС-аналіз за Енді Мітчелом – процес пошуку просторових закономірнос-

тей розподілу характеристик об’єктів картографування і взаємозв’язків між 

ними. У фундаментальній роботі ESRI "Розуміння ГІС: метод ArcInfo" перелік  

питань ГІС-аналізу, згруповані в 5 узагальнених категорій: 1) опис місцеполо-

ження; 2) пошук місцеположення; 3) часові тенденції змін; 4) просторові патер-

ни; 5) моделювання сценаріїв. В ході ГІС-аналізу шляхом оброблення і перетво-

рення даних виявляються приховані властивості системи міжнародних зв’язків у 

межах світової СТС. Вибір програмного забезпечення для картографування між-

народних зв’язків значною мірою залежить від призначення та замовників карт 

міжнародних зв’язків. Упорядкування БД та створення карт може бути здійснене 

за допомогою відомих комерційних або некомерційних ГІС. 

Для кінцевих користувачів електронних карт міжнародних зв’язків доцільно 

спроектувати спеціальні програмні модулі, наприклад у вигляді html-документу, 

що дозволить в інтерактивному режимі керувати переглядом, відображенням 

змісту і навантаження карт. Візуалізація карт міжнародних зв’язків може бути 

реалізована на основі клієнт-серверної архітектури, щоб у клієнта знаходився 

найбільш простий програмний модуль, а вся БД розташовувалася на сервері по-

стачальника даних. Керування програмним модулем найчастіше здійснюється за 

допомогою графічного інтерфейсу користувача.

Графічний інтерфейс користувача (GUI)21 – різновид користувальницького 

інтерфейсу, в якому елементи інтерфейсу (меню, кнопки, значки) на дисплеї ви-

конані у вигляді графічних зображень. В GUI користувач має довільний доступ 

(за допомогою пристроїв введення – клавіатури, миші) до всіх видимих екранних 

об’єктів (елементів інтерфейсу) і здійснює безпосереднє маніпулювання ними. 

Елементи інтерфейсу в GUI реалізовані на основі метафор і відображають їх при-

значення, що полегшує їх використання (рис. 3.7.2.1). 

Варіанти взаємного розташування складових інтерфейсу електронних на-

вчальних карт запропоновано Н.О. Бубир [32, с. 76]. Питаннями проектуван-

ня графічних інтерфейсів мультимедійних географічних атласів  займалися 

21 GUI – англ. Graphical user interface. 
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А.Ю. Вилков [42], О.М. Лапина [159],  А.А. Медведєв [224]. 

 Однією з вимог до якісного графічного інтерфейсу програмної системи є 

концепція «роби те, що я маю на увазі» або DWIM (англ. Do What I Mean). Ця 

концепція вимагає, щоб система працювала передбачувано, щоб заздалегідь ін-

туїтивно розуміти, яку дію виконає програма після отримання його команди.

Як і у більшості комерційних пакетів програм ми використаємо стандартний 

набір елементів інтерфейсу, що містить такі елементи управління: кнопка (button); 

список (list box); спадаюче меню (pull down menu); поле зі списком (combo box); 

прапорець / перемикач (check box); радіо-кнопка (radio button); поле редагуван-

ня (textbox, edit field); значок (icon); панель інструментів (toolbar); рядок стану 

(status bar); спливаюча підказка (tooltip, hint); смуга прокрутки (scrollbar); вкладка 

(tab); елемент для відображення табличних даних (grid view); меню (menu); голо-

вне меню вікна (main menu); контекстне меню (popup menu); вікно (window); па-

нель (panel); діалогове вікно (dialog box); модальне вікно (modal window); дерево 

Рисунок 3.7.2.1 Інтерфейс користувача ГІС «Міжнародні звязки». 
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– елемент для відображення ієрархії (tree view). 

Значок, іконка (від англ. icon) – елемент графічного інтерфейсу, невелика кар-

тинка, що представляє додаток, файл, каталог, вікно, компонент операційної сис-

теми, пристрій і т. п. У відповідь на натискання вказівником миші на значку за-

звичай виконується відповідна дія (запуск програми тощо). Спливаюча підказка 

з'являється при підведенні курсору до об'єкту карти. При моделюванні міжнарод-

них зв'язків підказки можуть використовуватися для вказання їх характеристики 

(тип зв'язку, довжина маршруту, інтенсивність перевезень).

В процесі геоіфнормаційного моделювання міжнародних зв'язків шляхом по-

будови спеціалізованої ГІС застосовані згадані елементи GUI. Шляхом взаємодії 

користувача з елементами GUI (список, спадаюче меню, поле зі списком, сплива-

юча підказка) можливо отримати доcтуп до картографічних баз даних; здійсню-

вати управління переглядом геозображень (змінювати масштаб, точку перегляду, 

параметри проекції, повертати зображення); відображати ієрархію класифікацій-

них ознак міжнародних зв’язків. 

3.8 Картографічні анімації

Картографічні анімації – форма подння геозображень, які послідовно зміню-

ються, впродовж певного інтервалу часу. Найбільш зручними засобами анімації 

фону карти є такі графічні змінні: зміна кольору картограми, зміна ареалу (роз-

ширення, згортання). Вдалий приклад застосування карт-анімацій для відобра-

ження національного складу населення як наслідку імміграцій запропоновано 

С. Гобер  [360]. На основі використання теорії дифузії інновацій промодельовано 

поширення основних етнічних меншин в США (афроамериканців, латиноамери-

канців) на рівні округів. Зазнає змін фон карти (картограма), для чого застосова-

но яскраву кольорову шкалу зі ступенями, що гарно читаються. 

Точкові знаки на карті (локалізовані значки) передають локалізацію об’єктів, 

розмір яких не виражається в масштабі карти. Значки при картографуванні між-

народних зв’язків можуть показувати місцеположення і характеристики міст – 

центрів міжнародної діяльності. Анімаця таких знаків може показувати зміни в 
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часі обсягів міжнародної торгівлі.

Миготіння лінійних знаків може застосовуватися для привертання уваги до 

певної лінії міжнародних зв’язків. Наочний приклад анімації діаграмних фігур 

застосовано фахівцями Міжнародного інституту прикладного системного аналі-

зу22. На зображення вікової піраміди початку часового ряду послідовно наклада-

ються вікові піраміди наступних років ряду. Програвання анімації створює вра-

ження «живих» умовних знаків, що змінюють свій розмір залежно від дати.  

Розглянемо методику створення картографічної анімації міжнародної еконо-

мічної активності. Атрибутивна таблиця адміністративних районів і міськрад 

складається з 670 рядків (за кількістю адміністративних районів і міськрад23) і 20 

стовпчиків (за кількістю  років, починаючи з 1990 по 2010 р.), заповнених кодо-

ваною інформацією про величину експортно-імпортних операцій. Ключове поле 

містить коди регіонів (КОАТУУ) згідно з Державним класифікатором об'єктів 

адміністративно-територіального устрою України. Значення в проміжних полях 

можуть для більш плавної анімації бути обчислені шляхом інтерполяції.

Важливою вимогою для адекватного відображення анімацій – є розроблення 

шкал. Головна вимога до шкали –  відображення даних для всього періоду. В про-

цесі візуалізації цих даних отримано 20 кадрів анімації. які були перетворені в 

растровий формат і в комбінуванні всіх файлів в один результуючий. Окремо був 

виготовлений файл з легендою карти. Важливим елементом анімації є рухомий 

бігунок часу або підписи, які показують поточну дату, яку моделює анімація. 

На основі створеної бази даних міжнародних зв'язків України та її регіонів 

можлива підготовка динамічних картографічних анімацій еволюції різних ви-

дів міжнародних зв'язків. До основних методів створення картографічних ані-

мацій слід віднести такі: показ змін елементів змісту; переміщення умовних 

знаків; використання масштабування; мультиплікація зображень; використання 

3D-ефектів.

Наведемо можливу тематику анімацій: 1. Дати визнання України державами 

22 http://www.iiasa.ac.at/Research/LUC/ChinaFood/data/anim/pop_ani.htm. 
23 станом на 1 січня 2013 р. в Україні нараховується 490 районів і 460 міст (з 
них 180 –  міста спеціального статусу, республіканського, обласного значення).  
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світу. На карті в прискореному масштабі часу (1 с : 1 рік) з’являються значки, що 

відображають визнання держави Україна за кордоном. 2. Розвиток мережі тран-

зитних залізниць України. На карті з’являються лінійні знаки, що утворюють су-

часну мережу залізниць України. 3. Зростання експортного потенціалу регіонів 

України (областей, районів, міст). На карті зростає інтенсивність зафарбування 

регіонів інтегрованих до міжнародних ринків. 4. Збільшення тісноти міжнарод-

них зв'язків України з країнами світу. Для відображення цього процесу доцільно 

застосувати картодіаграмні фігури змінного розміру і внутрішньої структури (за 

величиною та структурою експорту та імпорту товарів та послуг). Діаграмні фі-

гури найбільших партнерів можуть бути з’єднані з територією України стрілка-

ми, що миготять і створюють уявлення про торговельні зв’язки. 

Перспективним є продовження експериментальних робіт зі створення карто-

графічних анімацій показників міжнародних зв'язків різного вигляду, тематики і 

призначення. Це дозволить на якісно новому рівні досліджувати розвиток у про-

сторі і часі географію міжнародних зв'язків. 

3.9 Мультимедійна візуалізація карт

Мультимедіа розглядається нині як особлива комп’ютерна технологія, що 

інтегрує різні засоби збереження і відтворення інформації, включаючи карто-

графічні зображення (тривимірні й віртуальні моделі, анімації), аеро- і космічні 

знімки, фотознімки, ілюстрації, тексти, звуковий супровід тощо [42]. 

Термін «мультимедіа» (лат. multum medium – багато середовищ) – означає 

сполучення звукових, текстових і цифрових сигналів, а також нерухомих і ру-

хомих образів. Традиційні друковані атласи, широко вміщують пояснювальні та 

довідкові тексти, фотографії, космічні знімки, профілі, статистичні таблиці, а 

впровадження мультимедіа дає можливість разом із вищезгаданими матеріалами 

використовувати також звук, відео, анімацію і багато інших способів відображен-

ня, які дозволяють вивести електронний картографічний твір на новий рівень. 

Мультимедіа в різноманітних продуктах може бути умовно класифікована на 

лінійний і нелінійний (гіпермедіа) види. Прикладом лінійного способу подання 
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може бути кінофільм. Людина, яка переглядає даний документ, жодним способом 

не може вплинути на його зміст. Нелінійний – дозволяє брати участь у поданні ін-

формації, взаємодіючи певним чином із засобами відображення мультимедійних 

даних. Участь людини в даному процесі також називається «інтерактивністю» і 

розглядається найчастіше як здатність інформаційно-комунікаційної системи ак-

тивно і різноманітно реагувати на дії користувача, що є важливою тенденцією 

розвитку інформаційних і комунікаційних технологій. Такий спосіб взаємодії лю-

дини й комп’ютера найбільш повно поданий у комп’ютерних іграх. 

Характерною особливістю мультимедійних веб-вузлів, компакт-дисків, ат-

ласів є гіперпосилання. Мультимедійна БД зазвичай містить текстову, табличну, 

графічну, відео та іншу інформацію: 1. Мультимедійні електронні карти та атласи 

нині розглядаються як перспективна складова геоінформаційного картографуван-

ня, при чому участь користувачів у процесі управління даними або інтерактив-

ність зростає. 2. Електронні карти та мультимедійні атласні інформаційні систе-

ми стають важливою складовою засобів масових телекомунікацій (політичні по-

дії, аварії, прогноз погоди). Карти все ширше поюдаються в Інтернет. Все більш 

популярними стають геопортали, які забезпечують доступ до різноманітних гео-

даних: Google Maps, Google Earth, wikimapia.org, Яндекс карти, Baidu тощо. 

Створюються тематичні електронні карти та атласи різного наповнення, зо-

крема, географічні електронні енциклопедії, картографічні довідкові інформацій-

ні системи, навчальні ігрові програми та навчальні посібники для систем вищої 

та середньої освіти [32]. Мультимедійна атласна інформаційна система (МАІС) 

є систематизованою, цілеспрямованою колекцією просторових знань в електро-

нній формі, що дозволяє здійснювати орієнтовану на користувачів комунікацію 

для задач інформування та прийняття рішень. 

Останнім часом в Україні та за кордоном активізуються роботи в галузі муль-

тимедійного атласного картографування. Захищені кандидатські дисертації 

О.Ю. Вілковим [42], О.М. Лапшиною [160], А.О. Мєдвєдєвим [224]. За даними 

Б. Шнайдер [382], МАІС характеризуються рядом особливостей (табл. 3.9.1), зо-

крема факт що МАІС проектуються для звичайних користувачів і містять функції 
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для вирішення обмеженого кола задач. Прикладом можуть бути  карти з функці-

ями масштабування, панорамування. Отже, при створенні мультимедійного ат-

ласу необхідно враховувати особливості способу його відтворення на моніторі 

комп’ютера або через проектор, а також необхідно вибрати модель представлен-

ня даних, яка має відповідати наступним вимогам: наочність подання інформа-

ції;  простота введення та отримання інформації; зручність пошуку, перегляду 

і відбору інформації; можливість використання інформації з інших програмних 

продуктів; можливість оперативного оновлення атласу; інтуїтивно зрозумілий 

графічний інтерфейс користувача, що забезпечує інтерактивний режим.

Створення мультимедійних атласних інформаційних систем у сфері міжна-

родної діяльності є надзвичайно перспективним. Це викликано, насамперед, їх 

орієнтацією на широке коло споживачів, які можуть отримувати просторово-ко-

ординоівану інформацію оперативно через мережу Інтернет. Мультимедійна ві-

зуалізація даних щодо міжнародних зв'язків великою мірою збільшує їх точність, 

покращує сприйняття, допомогає зробити акценти на головному, сприяє при-

йняттю обґрунтованих рішень.
  

3.10 Висновки до розділу 3

1. В розділі розкрито зміст етапів створення карт міжнародних зв’язків України 

на базі застосування геоінформаційного моделювання,  визначена структура його 

інформаційного забезпечення, здійснено систематизацію видів моделювання 

Таблиця 3.9.1  ГІС та мультимедійні атласні інформаційні системи

Параметри ГІС МАІС
Використаний 

інтерфейс
Складний Простий

Головні користувачі Підготовлені користувачі, 
експерти

Звичайні користувачі, не 
експерти

Використаний час Тривалий Короткий
Управління здійснює Користувач Розробник

Головна мета Оброблення даних Відображення тем

Дані Необроблені Відредаговані
Виведення інформації Папір Екран 
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(географічне, картографічне, математико-картографічне,   комп’ютерне, електро-

нно-графічне) та розкрито можливості і специфіку їх використання у межах кож-

ного блоку загальної методики дослідження.

1. Обґрунтовано методологію і методи створення карт міжнародних зв’язків 

України на базі ГІТ. Визначені особливості створення карт на основі техноло-

гічних схем «Цифрова карта для ГІС» та «Цифровий макет карти». Визначені 

організаційні механізми картографування на основі ГІТ: 1) використання геоін-

формаційного моделювання на стадіях створення і використання карт (концеп-

туальний, логічний та фізичний рівень проектування баз просторових даних); 

2)  забезпечення доступу до розподілених геоінформаційних ресурсів шляхом 

гармонізації архітектури ГІС «Міжнародні зв’язки України» з архітектурою інф-

раструктури просторових даних України, що забезпечуватиме інтероперабель-

ність і виявлятиметься у спільному з іншими користувачами використання даних 

про адміністративний устрій, географічні назви та адреси, транспортні мережі, 

статистичних даних.    

3. На основі розроблених структурно-графічних моделей визначено інформа-

ційно-джерелознавчу модель геоінформаційного картографування міжнародних 

зв’язків України, здійснена їх класифікація (картографічні, статистичні, дані со-

ціологічних опитувань, контент аналізу (аналізу змісту), івент-аналізу (аналізу 

подій) текстові). Опрацьовано питання стандартизації джерел і форматів даних. 

Визначено необхідність застосування ряду стандартів Міжнародної організації 

з стандартизації ISO/TC211 (Географічна інформація/Геоматика): мова концеп-

туальної схеми, термінологія, онтології, метадані. Обгрунтовано використання в 

процесі геоінформаційного моделювання та упорядкування БД ряду офіційних 

класифікаторів: видів економічної діяльності (КВЕД), товарної номенклатури зо-

внішньоекономічної діяльності (ТНЗЕД), кодування держав світу (КДС) тощо. 

Стандартизація, класифікація та кодування географічних об’єктів сприяє по-

доланню невизначеностей у базах даних, зручності використання карт. Для за-

безпечення картографування та використання карт міжнародних зв’язків обґрун-

товано використання баз метаданих, оптимальним стандартом яких є ISO 19139. 
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4. Обґрунтовані етапи і зміст робіт з проектування картографічних БД і пред-

ставлення в них просторової інформації про міжнародні зв’язки України, питання 

створення онтологій (точних специфікацій об’єкту дослідження). Провідним ме-

тодом проектування БД є трансформація структурно-графічних моделей у фор-

мальні моделі «Сутність-звязок» та UML-діаграми, створені на уніфікованій мові 

моделювання. В якості прикладу розроблено концептуальну модель, структуру і 

зміст інтегрованих атрибутивних баз даних окремих видів міжнародних зв’язків 

України, які призначені для потреб картографування та вирішення різноманітних 

наукових і прикладних завдань (міграції населення, міжнародний туризм). 

5. Проаналізовано і узагальнено методи класифікації об’єктів картографуван-

ня для задач картографування міжнародних зв’язків (задачі побудови шкал показ-

ників, районування, типології, таксономії).  Сформульовані формальні напрями 

моделювання типологічних характеристик міжнародних зв’язків України на рівні 

країн світу, регіонів та міст України.  

6. Опрацьовані напрями створення електронних географічних карт-основ 

(базових наборів даних) для картографування міжнародних зв’язків України.  

Визначені напрями розроблення математичної основи карт: визначено перелік 

картографічних проекцій, особливості вибору головних точок і ліній проекцій та 

компоновок. Визначено, що для карт світу дрібних масштабів слід віддавати пе-

ревагу рівновеликим проекціям, які достовірно відображатимуть співвідношен-

ня площ різних країн та територій з метою відображення їх геополітичного по-

тенціалу; важливими властивостями карт окремих видів міжнародних зв’язків є 

цілісність території картографування (акваторії океану чи суходолу) для відобра-

ження міжнародних зв’язків на суходолі та морі; іншою умовою використання 

певних картографічних проекцій є відповідність напрямів на карті й на місцевос-

ті. У цьому випадку перевага надається косим азимутальним проекціям з точкою 

нульових спотворень у центрі ваги ліній міжнародних зв’язків. Викладена спе-

цифіка використання азимутальних проекцій для картографування мереж між-

народних зв’язків різної конфігурації. 

7. Обґрунтовано напрями оброблення і перетворення даних у процесі 
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створення карт міжнародних зв’язків України: зведення різних за походженням 

просторових даних до єдиної інтегрованої інформаційної моделі; класифікація 

вихідних даних і моделей при перетворенні їх в інтегровану модель; встановлен-

ня додаткових зв'язків між просторовими даними на основі їх інтеграції; уніфіка-

ція вихідних даних і створення можливості їх обробки і аналізу в єдиній системі; 

застосування анімацій та мультимедійної візуалізації карт на всіх етапах. 

8. Визначені перспективи створення ГІС «Міжнародні зв’язки України» як 

галузевої підсистеми інфраструктури просторових даних України шляхом ство-

рення відомчих і територіальних вузлів ІПД, в тому числі ІПД органів державної 

влади, відповідальних за ведення просторових баз даних відповідної тематики.
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РОЗДІЛ 4
ВИКОРИСТАННЯ КАРТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

Сучасне суспільство все активніше звертається до карт та інших геозображень 

у своїй повсякденній діяльності. В аналоговій та цифровій формах вони є важли-

вою складовою частиною планових документів, наприклад в програмах і схемах 

розвитку території. Карти – інструмент маркетингової діяльності, використову-

ються для освіти і просвітницької діяльності. Крім цього поширеним стає вмі-

щення карт у звітах, журнальних статтях, газетних публікаціях, телепередачах, 

літературних творах. Окремим напрямом стає розміщення геозображень різного 

ґатунку в мережі Інтернет, зокрема в Інтернет-виданнях, соціальних мережах. 

Аналіз сучасного використання карт міжнародних зв’язків, а також їх значення 

для науки та практики, засвідчує значны перспективи їх широкого застосування.

Все більшого поширення набуває участь користувачів у процесі створення 

карт, які завдяки відкритим технологіям ВЕБ 2.0 [377] можуть визначати, попо-

внювати та редагувати зміст геозображень. Наприклад, при об'єднанні геогра-

фічних основ Google Maps з даними приватних користувачів виникають нові 

унікальні веб-сервіси. В процес створення геозображень широко залучаються 

непрофесіонали. З одного боку, це сприяє розширенню тематики і напрямів ви-

користання карт, з іншого – якість карт, які створюються таким чином, та досто-

вірність поданої на них інформації може бути нижчою. 

Геозображення активно використовуються в рекламній продукції, для оформ-

лення обгорток товарів, на поштових марках тощо [331]. 

Нині ГІТ широко впроваджуються у процес створення і використання карт. 

На відміну від використання карт кінцевими користувачами, геоінформаційне 

картографування залучає геозображення до процесу отримання нового знання 

шляхом ГІС-аналізу, перетворення картографічної інформації та математико-кар-

тографічного моделювання. 

Карти міжнародних зв'язків, розроблені для різних категорій користувачів, 

характеризуються особливостями змісту, зображувальних засобів та дизайну. В 
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розділі викладені основні напрями використання карт міжнародних зв'язків для 

планування, прогнозування, маркетингових досліджень, реклами, здійснення 

освітніх, культурно-просвітницьких та політико-пропагандистських програм. 

4.1 Використання карт міжнародних зв’язків як комп’ютерне електронно-
графічне моделювання 

Про нерозривність процесів створення і використання карт писали в свій час 

К.О. Саліщев і О.М. Берлянт та інші вчені. Напрями майбутнього використання і, 

відповідно, категорія користувачів, для якої створюється картографічний твір, ве-

ликою мірою впливає на зміст, зображувальні засоби, математичну основу карт. 

За О.О. Лютим [168], багатоаспектність використання карт тісно пов’язана з «пе-

рекладом» інформації, яка міститься в картах, з картографічної на інші мови: 

звичайну, мову статистичних графіків та графічної комунікації. Саме можливість 

такого перекладу визначає вимоги до карт для різних категорій користувачів. 

Головним методом створення і використання карт міжнародних зв'язків є 

ГМ, яке полягає в побудові геоінформаційних моделей та їх аналізі для вивчення 

об’єктів реального світу. Карти використовуються як інформаційне джерело да-

них для створення похідних карт, інших інформаційних моделей.  Зростають ви-

моги до карт як джерела актуальних просторових даних, можливості їх швидкого 

оновлення, формування знань як бази прийняття рішень на основі систематизації 

даних, зниження вартості створення та зростання доступності для користувачів. 

Сучасні прикладні програмні засоби ГІС дають можливість створювати геозобра-

ження значно оперативніше. Їх графічна якість може відповідати як завданням 

екранного перегляду, так і перебувати на рівні високоякісних макетів, готових 

для тиражування типографським шляхом. ГМ міжнародних зв'язків використо-

вує технології інформаційно-цифрового графоматематичного моделювання, ГІС-

технології геоінформаційного моделювання, ГІС-аналіз і моделювання, графічну 

візуалізацію, створення і застосування експертних систем, баз знань [60, 125]. 

Карти міжнародних зв'язків України не є статичними а стають інтерфейсом ко-

ристувача [75], за допомогою якого можна отримати структуровану інформацію 
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з просторової бази даних та сформувати уявлення про обʼєкти шляхом упорядку-

вання інформації за певною логічною структурою. Окремі карти логічно упоряд-

ковуються в серію і атлас у яких з системних позицій описуються об’єкти, здій-

снюється їх класифікація. Шкали показників проектуються таким чином, щоб 

найбільш явно відобразити розподіл об’єктів за величиною, явищ за інтенсив-

ністю, процесів за швидкістю, незворотністю тощо. Перелік карт дозволяє повно 

охопити змістові характеристики об’єкта з метою прийняття певних рішень. 

Бази даних, побудовані для задач картографування міжнародних зв’язків, 

описують відношення між властивостями об’єктів шляхом встановлення функ-

ціонального опису їх  властивостей і відношень (коефіцієнтів кореляції, які об-

числюються за дискретними територіальними осередками, коефіцієнти взаємної 

відповідності тощо [308, с.100]. Методи ГМ набувають широкого вжитку при ви-

користанні карт міжнародних зв’язків.  

Аналіз територіального розміщення явищ за допомогою порівняння їх зобра-

жень на картах міжнародних зв’язків дає можливість виявляти вплив одних гео-

графічних явищ на інші. При цьому інструментами використання вихідних карт 

є ГІС-аналіз і моделювання (оверлей, імітаційне моделювання). Використання 

математичних алгоритмів (математико-статистичний аналіз, просторова кореля-

ція, кластеризація) дозволяє оцінювати форму і тісноту зв’язків між явищами, які 

супроводжують міжнародні зв’язки (розділ 4.5). Карти міжнародних зв’язків мо-

жуть бути перетворені різними способами з метою отримання нової інформації: 

найчастіше більш загальної або генералізованої.  

4.2 Система методів геоінформаційного моделювання 
міжнародних зв’язків 

ГМ нині визнанчається як інтегративна теорія, яка на новій методологічній 

основі об’єднує відомі методи проектування, укладання, використання та аналізу 

геоінформаційних моделей для дослідження об’єктів реального світу за допо-

могою системи упорядкування і трансформації інформації про ці об’єкти  [125]. 

Сутність ГМ полягає в конструюванні геоінформаційних моделей та їх аналізі для 



216

завдань вивчення  міжнародних зв’язків. Його можна розглядати як сучасну ГІТ, 

яка, на відміну від теоретичних методів моделювання, є технологічним процесом, 

оскільки передбачає роботу користувача з базами даних ГІС. Методи ГМ забезпе-

чують моделювання структури, динаміки міжнародних потоків. Властивості ком-

понентів геосистем найкраще описуються картографічними моделями, а зв’язки 

і відношення між ними – методами ГІС-аналізу. 

Відомо, що система методів ГМ являє собою застосування різних видів мо-

делювання [125]: а) географічного (класифікація, моделювання геосистем, 

структурно-типологічний аналіз); б) картографічного (математична формаліза-

ція, картографічна символізація, картографічна генералізація); в) математико-

картографічне (статистичне, кореляційне, регресійне, факторне, таксономічне); 

г) комп’ютерне електронно-графічне (інформаційно-цифрове, ГІС-технології 

ГМ, ГІС-аналіз і моделювання, графічна візуалізація) тощо.

ГМ як теорія спирається на формування системи понять, яка може бути ви-

користана для побудови онтологій. Поняття, сконструйовані в процесі геоінфор-

маційного моделювання, визначають можливі напрями відтворення географічної 

інформації за допомогою ГІС. Суть ГМ полягає у класифікації, моделюванні гео-

систем, їх структурно-типологічному аналізі. Класифікація і структуризація гео-

графічної інформації є найважливішою процедурою моделювання досліджува-

них об’єктів, явищ і процесів і залишається найважливішим етапом дослідження 

так само, як і на докомп’ютерному етапі розвитку картографії. 

Особливою функцією карт в процесі ГМ є можливість аналізу даних. 

Потенціал картографічного моделювання добре поєднується та інтерпретується 

з аналітичним інструментарієм геоінформатики. Власне в умовах інформатизації 

економіки, за словами Е. Тоффлера [316, с.112], розрізнені дані пов’язуються між 

собою різими способами, ставляться в контекст, що обумовлює перетворення їх 

на корисну інформацію. Нові інформаційні технології сприяють урізноманітнен-

ню продукції. Роль часу як ресурсу бізнесу сприяє створенню оперативних карт. 

Карта для споживача може створюватися в єдиному екземплярі, використовува-

тися впродовж одної години, а після цього замінюватися іншою. Знаходять все 
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ширше застосування на практиці нові види геозображень: картографічні фільми, 

анімації, динамічні геозображення тощо (див. розділ 3.8). Їх завдання: проаналі-

зувати динаміку та тренди процесу, що розширює коло користувачів та напрями 

використання карт. 

Математико-картографічне моделювання (МКМ) передбачає залучення 

математичних методів для виявлення закономірностей організації геосистем, їх 

розвитку та змін в просторі й часі. МКМ – це органічне комплексування матема-

тичних і картографічних моделей в системі «створення – використання карт» для 

конструювання або аналізу тематичного змісту карт [60]. Результати МКМ вияв-

ляються надійними та ефективними коли в ньому на всіх стадіях застосовуються 

тематичні карти, особливості яких визначаються видом математичних моделей, 

характером вихідної інформації, яка обробляється в математичних моделях [111].  

Автором застосовано МКМ для задач типізації країн за структурою динаміки 

експорту та імпорту, міграційних зв’язків.  

Імітаційне моделювання  – окремий випадок математичного моделювання. 

До нього вдаються, коли: а) дорого або неможливо експериментувати на реально-

му об’єкті; б) неможливо побудувати аналітичну модель: в системі розглядаєть-

ся час, причинні зв’язки, наслідки, нелінійності, випадкові змінні; в) необхідно 

зімітувати поведінку системи в часі. Мета імітаційного моделювання полягає у 

відтворенні поведінки досліджуваної системи на основі результатів аналізу най-

більш суттєвих взаємозв’язків між її елементами або іншими словами – розроб-

ці симулятора (англ. simulation modeling) досліджуваної предметної області для 

проведення експериментів [303]. О.О. Лютий визначає роль карт зв’язків для 

наукової евристики як засобу імітаційного моделювання просторової структу-

ри паливних зв’язків між економічними районами СРСР [168]. Імітаційне мо-

делювання в дослідженні міжнародних зв’язків може застосовуватися для про-

сторово-часового моделювання таких процесів: динаміки міжнародних міграцій 

і розселення населення; математичного моделювання маркетингових стратегій 

компаній; ринку і конкуренції; розвитку логістичних мереж; ланцюжків поставок 

товарів і сировини тощо. 
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4.3 Читання електронно-графічних зображень як процес отримання 
інформації та формування графічних образів

Геозображення стають найбільш популярним засобом подання просторової 

інформації найрізноманітнішого змісту. Численні монітори, дисплеї різного роз-

міру, екрани мобільних телефонів та портативних комп’ютерів, рекламні табло 

оточують нас впродовж всього нашого життя. Дослідження присвячені питанням 

оцінки інформаційної ємності карт, теорії інформації, знаходять своє продовжен-

ня в нині. Чималу увагу цим питанням у своїх роботах приділили О.О. Берлянт 

[25], В.І. Сухов [304], А.М. Татарніков [306]. Психологічні механізми сприйняття 

інформації та формування наочних образів досліджували психологи та педагоги 

(О.  В. Запорожець [109], В.П. Зінченко, А.Н. Леонтьєв, А.Р. Лурія, М. Вертгеймер, 

Р.Л. Грегорі, І. Рок та інші). Сприйняття картографічної інформації безпосепед-

ньо пов’язане з кількома способами організації інформації в людській пам'яті: 

просторовій, асоціативній, ієрархічній. Людській пам’яті притаманна просторо-

ва організація, що лежить в основі побудови «когнітивних карт». Подібно до того 

як ці «карти» дозволяють встановити зв’язки і «опорні точки» і зорієнтуватися у 

фізичному просторі, картографічний спосіб подання інформації організує тема-

тичні дані про окремі географічні об’єкти не у вигляді переліку, а як графічний 

образ, що вписується в площині карти. Крім значення показників, які можна опи-

сати термінами «мало» або «багато», просторова організація інформації дозволяє 

оперувати поняттями: «близько», «далеко», «Захід», «Схід». 

Асоціативна організація інформації дозволяє впорядкувати окремі елементи 

з певними загальними ознаками в групи. Цьому великою мірою допомагає вда-

лий підбір кольорового оформлення карт. Зокрема, країни Північно-атлантичного 

блоку НАТО або країни Євросоюзу на картах найчастіше відображаються відтін-

ками блакитного кольору, що асоціюється з Європою (блакитне кільце на прапорі 

олімпійських ігор). Для відображення на картах СРСР та країн соціалістичного 

табору найчастіше використовувалися відтінки червоного і рожевого. 

Ієра р хічна організація інформації в пам’яті читача карти передбачає 
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віднесення кожного з елементів змісту до певного рівня залежно від того, якій 

кате г орії він відповідає. Зокрема, розмір значків або діаграмних фігур в сту-

пінчастій шкалі значною мірою сприяє цьому типу організації картографічної 

інформації. 

Крім того, що інформація з карти прочитана і засвоєна, також вивчаються спо-

соби її відтворення. За даними дослідників [109] інформація завжди відтворю-

ється на основі тієї структури, в складі якої вона запам’ятовувалася. Виведення 

інфо р мації може здійснюватися двома шляхами: впізнавання і згадування. 

Оскільки дуже важливу роль в отриманні інформації з пам’яті грає контекст, лю-

дині завжди легше впізнати якусь інформацію, ніж згадати. Саме впізнавання, а 

не спогад вважають більш чутливим показником фактичного обсягу засвоєного 

матеріалу. Якщо людина впізнає на карті об’єкти (географічні образи), які вже 

колись бачила, починає працювати механізм впізнавання. 

Сутнісна складова географічних образів (ГО) міжнародних зв’язків  визна-

чається як уявлення людини про просторові закономірності поширення об’єктів 

на поверхні Землі, що утворюються в мозку в процесі перегляду картографічного 

зображення. Д.М. Замятін вважає що ГО віддзеркалює не конкретну географічну 

реальність, а швидше є частиною ментальної карти, «створеного людиною зо-

браження частини навколишнього простору, що відображає світ, як його уявляє 

собі  людина [105]», тобто соціальним уявленням про певну частину простору. 

В процесі картографування міжнародних зв’язків завдання географів – сформу-

лювати в читача ГО, які відповідають сучасним уявленням про міжнародне спів-

робітництво. Логічним є диференційований підхід до створення карт для різних 

категорій користувачів. 

Науково-довідкове картографування міжнародних зв’язків передбачає ство-

ренн я  карт з комплексуванням значної кількості показників, що доповнюють 

один  одного. Багатоаспектний розгляд кожної теми тут є перевагою, оскільки 

карти розраховані на підготовлених користувачів: науковців, аналітиків, осіб, що 

приймають рішення. Іншим напрямом науково-довідкового картографування є 

подання синтетичної інформації про події міжнародного життя, яке є наслідком 
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копіткої обробки значних обсягів різнопланової та різночасової інформації з ме-

тою виявлення просторових закономірностей. 

При створенні навчальних карт на перший план виходить формування лако-

нічних і простих ГО, що може бути досягнуто шляхом максимального відбору і 

узагальнення даних, відображення на карті лише найбільших торговельних парт-

нерів України, вилучення з карти дрібних деталей зображення, вплив яких на за-

гальну картину розподілу міжнародних потоків є незначним. 

Карти пропагандистського і рекламного характеру за своїми зображувальни-

ми засобами наближуються до навчальних. Головними їх особливостями є за-

стосування яскравих кольорів та однобічне подання інформації, яке диктується 

вимогами замовника. Це може бути свідомий акцент на діяльності певної фірми, 

а дані про фірм- конкурентів можуть взагалі не знайти відображення на карті, про 

що може бути повідомлено дрібним шрифтом у примітці. 

Характерною особливістю формування ГО є контекст представлення інфор-

мації. Фактично одні і ті ж самі дані по різному прокоментовані в легендах на 

картах з різними назвами, опублікованими в різних періодичних виданнях мо-

жуть створити в уявленні читачів відмінні ГО. 

Формування ГО багато в чому визначається національними, етнічними та ін-

шими суспільним установками [122], карти нині стають інструментами форму-

вання громадської думки про міжнародне становище та відносини між країнами 

і блоками країн. Специфіка міжнародних політичних процесів, особливо струк-

тура традиційних політичних переговорів, характеризується схематизмом типу 

мислення і високою націленістю на досягнення політичного компромісу, що при-

зводить до формування досить простих, чітких політико-географічних (геополі-

тичних) образів. Характерно, що в подальшому ці образи можуть формувати і 

досить складну, розгалужену і часто ієрархізовану єдину систему – геополітичну 

картину світу.

Згадані особливості формування ГО стану міжнародних зв’язків у сучасних 

умовах формуються за допомогою широкого спектру методів геоінформаційного 

та комп’ютерного картографування.  
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Технічна складова формування карт міжнародних зв’язків накладає відби-

ток на формування ГО. Нині найбільш поширеним видом геозображень стають 

змодельовані за допомогою ПК електронно-графічні зображення. Власне анало-

гові  карти, віддруковані на папері типографським способом, також найчастіше 

проходять стадію комп’ютерного оброблення, тому в сенсі формування образів 

різницею є кінцева форма подання геозображення: твердий носій (папір) або мо-

нітор комп’ютера. Якщо паперова карта сприяє вдумливому, неквапливому пере-

гляду інформації, і, таким чином, краще відображає певні закономірності, трен-

ди, узагальнення, на моніторі краще відображати динамічні ГО. 

Карт о графічний образ натомість визначають як просторову компози-

цію картографічних знаків, що сприймається читачем карти або розпізнається 

комп’ютерним пристроєм. Картографічний образ є своєрідним містком між уяв-

ленням тієї людини, що створює карту і читачем карти. 

Читання інформації з монітора ПК відрізняється від читання паперової карти. 

Обмежений розмір моніторів комп’ютерів переважно 19 (рідше 22) дюймів, низь-

ка роздільна здатність електронно-графічних геозображень (72 точки на дюйм 

на відміну від 300 для карт на твердих носіях), зумовлюють збільшення розмірів 

умовних знаків та шрифтів для підписів, винесення легенди на окремі фрейми 

інтерфейсу користувача. Це, у свою чергу, накладає відбиток на сприйняття кар-

тографічного зображення (особливо великих форматів) по частинах, фрагмен-

тарно. З іншого боку, комп’ютерні технології надають відмінні перспективи ві-

дображення динамічних сцен, картографічних анімацій, перегляду серій карт у 

вигляді слайд-шоу, здійснення картографічного аналізу та синтезу інформації.

 
4.4 Картографічний аналіз і синтез інформації 

Картографічна інформація (КІ) – зміст карти, відомості, укладені в ній, які мо-

жуть бути отримані читачем карти [25]. Вона не є виключною властивістю карти, 

а залежить від споживача – його знань, досвіду і мети дослідження. У лінгвіс-

тичному аспекті КІ розглядається як текст, в будові якого О.О. Лютий виділяє 

п’ять структурно-функціональних рівнів [168]: морфемний (знаки), лексичний 
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(позначення), морфологічний (картографічні образи), образний (карта) і лінг-

вістичний (атлас). Всі згадані рівні містять інформацію, яка кодується в процесі 

створення карти і інтерпретується споживачем у процесі її використання. 

Картографічний метод являє собою поєднання створення і використання 

карт, тому варто вести мову про аналіз і синтез на обох етапах. Загальновідомо, 

що аналіз – це розкладання досліджуваного цілого на частини, виділення окре-

мих ознак і якостей явища, процесу або відносин явищ, процесів [242, с. 103]. 

Процедури аналізу є органічною складовою частиною наукового дослідження і 

зазвичай утворюють його першу фазу, коли дослідник переходить до виявлення 

будови, складу, властивостей і ознак обʼєкту. 

Специфіка карт міжнародних зв’язків проявляється у відображенні особливо 

складних об’єктів: систем господарства і розселення населення глобального рів-

ня, які уявляються як множина центрів і ареалів, з’єднаних сукупністю мереж, 

що транспортують людей, речовину, енергію та інформацію (знання). В процесі 

картографування здійснюється декомпозиція ССТС або поділ її на окремі підсис-

теми, що характеризуються пов’язаними за тематикою групами показників і кар-

тографічними сюжетами. Це означає структурування інформації з метою форму-

вання в користувача знань, необхідних для формулювання висновків і здійснення 

практичної діяльності стосовно об’єкта-оригінала дослідження, або уточнення 

інформації про цей об’єкт. 

Покомпонентна декомпозиція об’єкта дослідження може бути здійснена на 

основі фізичного складу потоків міжнародних зв’язків: населення, товарів, фі-

нансів, енергії, інформації. Ця традиційна для географії декомпозиція не дає по-

вного уявлення про систему в цілому, а передбачає тлумачення системи міжна-

родних зв’язків як ієрархічної множини об’єктів і зв’язків. 

Наступним етапом є посистемна декомпозиція: (ієрархія системи міжнарод-

них зв’язків). Моделювання концептуальної (ідеальної) структури системи між-

народних зв’язків дозволяє виділити окремі підсистеми (політичні, економічні, 

міграційні, культурні, туристичні міжнародні зв’язки), межі яких не є абсолют-

но чіткими. Наприклад, навчання міжнародних студентів має розглядатися як: 
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а) міжнародне переміщення людей; б) інвестування коштів у іноземну систему 

освіти; в) міжкультурна взаємодія в студентському середовищі. 

Використання карт міжнародних зв’язків сприяє розумінню читачами певної 

частини властивостей, притаманних міжнародним зв’язкам у реальній геосис-

темі – геокомплексі. Власне картографування міжнародних зв’язків передбачає 

відображення на картах структури взаємопов’язаних систем світового господар-

ства та світової системи розселення. Візуальний та інструментальний (на основі 

методів ГМ) аналіз карт слугує для виявлення  кості, кількості, міри цих систем.

Дослідження структури передбачає, окрім просторової організації глобальних 

систем господарства і розселення і часову динаміку інтенсивності міжнародних 

зв’язків. Зважаючи на поліструктурність реальних систем господарства і розсе-

лення на глобальному рівні, найбільш адекватно їх описують поєднання частко-

вих структур (торгівля, інвестиції, міжнародні фінанси, міжнародне страхування, 

виробнича кооперація, ринок праці, міжнародний туризм тощо), які цікавлять нас 

при аналітичному їх вивченні. 

З іншого боку, різнобічне синтетичне дослідження геосистем передбачає ін-

тегральне врахування усіх часткових структур, окремих властивостей об’єкта ви-

вчення [128, с. 72]. Структура об’єкта сприймається не тільки диференційовано, 

по частинах, але й інтегровано. Синтез – це поєднання різних елементів, сторін 

предмета в єдине ціле, не просте сумування, а змістовне з’єднання. Якщо про-

сто з’єднати явища, між ними не виникне системи зв’язків, утворюється лише 

хаотичне накопичення окремих фактів. Синтез як пізнавальна операція має різні 

функції при створенні і читанні карт. Аналіз і синтез при цьому взаємопов’язані.  

Синтетична карта дає інтегральне зображення об’єкта чи явища в єдиних 

синтетичних показниках. В дослідженнях міжнародних зв’язків [173] такі карти 

відображають типологічне районування території за комплексом показників (на-

приклад, районування за спеціалізацією в МПП, поділ території за сукупністю 

умов зовнішньої торгівлі, типологія центрів міжнародних зв’язків тощо). 

В основі створення синтетичних карт часто лежить типізація – групування 

одиниць картографування в таксони, що мають певні спільні ознаки. 
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Відомо багато методів побудови емпіричних типологій [70], зокрема  два 

методичні підходи до їх побудови: традиційний і статистико-математичний. 

Автори, які дотримуються першого, виокремлюють типи країн шляхом ручно-

го перебирання вручну подібності значень усіх вихідних показників (типологія 

капіталістичних країн В.В. Вольського) [50]. Формальні методи типізації країн 

з використанням ПК розглядають як інструмент, який допомагає в максимально 

компактній формі узагальнити нагромаджені знання у вигляді багатовимірних 

емпіричних типологій (методи визначення середнього місця країни, індексації, 

факторний і кластерний аналіз) [309]. 

Іноді виникає ситуація, коли важко обрати яку-небудь одну ознаку, а необ-

хідно побудувати типологію, використовуючи багато показників. Це питання 

вирішується шляхом факторного аналізу (зведення великої кількості показни-

ків до двох–трьох узагальнювальних показників (факторів). У разі такої заміни 

в узагальнювальних показниках має бути відображена головна інформація, що 

міститься у вихідних даних. Далі послідовно за кожним узагальнювальним по-

казником (фактором) виконують типізацію, тобто множину країн проектують 

у просторі двох–трьох факторів і візуально розбивають на компактні згущення 

(типи). Типології 85 країн світу за рівнем розвитку продуктивних сил запропо-

новано колективом авторів у [310]. Синтетичні показники створюються зазвичай 

шляхом узагальнення вихідних показників, по одиницях картографування ана-

лізованої території. Їх відбір відіграє першочергове значення для правильності 

оцінки. Показники відбираються відповідно до аспекту оцінки. З цією метою ви-

користовуються математико-картографічні моделі, що базуються на факторному, 

компонентному аналізі та інших методах [135, с. 392]. Наукові основи створення 

синтетичних карт міжнародних зв’язків наведені в наступному підрозділі роботи. 

4.5 Математико-картографічне моделювання системи міжнародних 
зв’язків України та регіонів

Починаючи з 60-х рр. ХХ століття географії та картографії торкнулися про-

цеси математизації, які призвели до появи та розвитку МКМ. Значний внесок 
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у застосуванні МКМ внесли вітчизняні науковці: Т.І. Козаченко [127, с. 67], 

П.П. Король [141], Ю.П. Маркітан [220],  А.В. Яцишин та інші дослідни-

ки. Із зарубіжних вчених слід відзначити праці О.M. Берлянта, В.Т.  Жукова 

[99], А.В. Кошкарьова, B.C. Тікунова [309], В.А. Черв’якова, А.К. Черкашина, 

В.Я. Цвєткова, M. Гудчайльда [361], М. Де Мерса [75], М. Краака, Ф. Ормелінга 

[147] та багатьох інших. 

Можна навести приклади застосування МКМ для дослідження окремих чин-

ників міжнародних зв'язків. Ряд авторів пропонують застосовувати математико-

статистичний апарат для здійснення існуючих типологій країн світу [123].

Серед математичних методів, які можуть бути успішно застосовані для моде-

лювання міжнародних зв'язків слід назвати метод головних компонент, кластер-

ний, факторний, регресійний аналіз тощо. 

Метод головних компонент (англ. Principal component analysis, PCA) – один з 

основних способів зменшити розмірність даних, втративши найменшу кількість 

інформації. Винайдено метод К. Пірсоном (Pearson) в 1901 р. Він дозволяє серед 

всіх лінійних комбінацій р ознак  спостережуваних об’єктів виділити набагато 

менше число q таких, змінність яких значною мірою характеризує початковий 

набір ознак у цілому. В подальших дослідженнях можна використовувати ці зна-

йдені комбінації (які й називаються головними компонентами) з метою класифі-

кації (типізації, районування).

Кластерний аналіз (англ. data clustering) – завдання розбиття заданої вибірки 

об’єктів (ситуацій) на підмножини, які називаються кластерами, так, щоб кожен 

кластер складався зі схожих об’єктів, а об’єкти різних кластерів істотно різнилися. 

Факторний аналіз – багатовимірний статистичний метод, який застосовується 

для вивчення взаємозв’язків між значеннями змінних. 

Регресійний аналіз – статистичний метод дослідження залежності між за-

лежною змінною Y і однією або кількома незалежними змінними X1, X2,..., Xp. 

Незалежні змінні інакше називають регресорами або предикторами, а залеж-

ні – критеріальними. Термінологія відображає лише математичну залежність 

змінних, а не причинно-наслідкові відносини. Коли ми вивчаємо дві випадкові 
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величини, їх взаємозв’язок (принаймні його лінійна частина) описується коефі-

цієнтом кореляції між ними. Якщо ж розмірність задачі більше двох, то можна 

ввести характеристики, схожі на цей коефіцієнт, які описують взаємодію випад-

кових векторів, координатами яких є досліджувані величини. Ці коефіцієнти на-

зивають коефіцієнтами часткової і множинної кореляції.

Багато з дослідників зазначають, що математика і картографія багато в чому 

споріднені, адже обидві вивчають кількісні співвідношення і просторові форми 

опису дійсності. Саме в процесі моделювання змістової сторони об’єкта дослі-

дження картографічна форма подання результатів опрацювання показників кар-

тографування, зокрема отриманих на основі математичних методів, дозволяє 

отримати приріст корисної інформації. 

Слід запропонувати нові напрями застосування МКМ як для створення карт, 

так і розширення області їх застосування шляхом моделювання співвідношення 

параметрів взаємодії учасників міжнародних зв’язків: 1) експорту та імпорту; 2) 

еміграції та імміграції; 3) ВВП та параметрів зовнішньоекономічної діяльності; 

4) динамічних (різночасових) рядів показників тощо. Перспективним напрямом 

є дослідження на основі МКМ ступеня впливу міжнародних зв’язків на розвиток 

господарства і розселення населення в Україні. 

Сформулюємо напрями дослідження, що стосуються передумов і наслідків 

міжнародних зв’язків і можуть бути проведені на основі залучення МКМ. 

1. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) часто вкладаються в підприємства, орієнтова-

ні на експорт товарів, що зумовлює кореляційний зв’язок між цими показниками. 

2. Притік ПІІ неоднозначно впливає на рівень розвитку господарства, заробіт-

ної плати, матеріального добробуту населення, оскільки інвестори левову части-

ну прибутків вивозять з країни. Потрібно дослідити зв’язки обсягів інвестицій з 

демографічними показниками (міграцією, концентрацію населення працездатно-

го віку тощо). Визначити характер залежності між величинами можна за допомо-

гою регресійного аналізу. Відхилення від регресії можуть свідчити про неспра-

ведливий розподіл доходів, отриманих від експорту тощо. ПІІ можуть відігравати 

дестабілізуючу роль, спотворюючи структуру господарства регіону. 
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2. Експортний потенціал України спирається на рівень розвитку господарства 

(промислову освоєність території). Староосвоєні регіони мають значний експорт-

ний потенціал в товарних групах продукції металургії, хімії, машинобудування, а 

регіони нового освоєння переважають в експорті інших товарних груп. 

3. Більшість країн характеризує відносно стабільна в часі структура взаємних 

експортно-імпортних операцій (аналіз часових рядів міжнародних торговельних 

зв’язків загалом і за окремими товарними групами). Якщо ми спостерігаємо від-

чутні відхилення від середнього в цих рядах, можна говорити про зміни у відно-

синах, які до цього призвели.   

4. Структура, обсяги та динаміка міжнародних торговельних зв’язків країн 

світу з Україною пов’язана з місцем кожної країни в МПП і може бути індикато-

ром у країнознавчих дослідженнях. 

Економічні зв’язки. Нині Україна залишається відчутним гравцем на світо-

вому ринку товарів і послуг, тому важливим питанням є групування країн світу 

за параметрами міжнародних зв’язків з Україною. 

В ході дослідження було сформульовано і апробовано вирішення таких за-

дач: 1) Типізація країн – торговельних партнерів України за обсягами експорту 

й імпорту (за даними коротких кварталу, року, п’ятирічні, десятирічні періоди); 

2)  типізація країн торговельних партнерів України за динамікою експорту й ім-

порту; 3) типізація країн торговельних партнерів України за структурою зовніш-

ньої торгівлі. Прикладом  класифікації моноструктурних даних є  типізація країн 

за товарною структурою імпорту продовольчих товарів з України. Перший етап 

роботи підготовка бази даних, що включає обсяги експорту товарів з України до 

країн світу на основі даних Держстату. Кожному запису в БД присвоюються коди 

товарних груп та країн, до яких здійснюється експорт. Наступним етапом є нор-

мування показників (формула 1), що дозволяє забезпечити їх співставність: 

де lij - елемент j-го показника i-го адміністративного району, області або 

країни. 

(1)
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lmax j lmin j - максимальне і  мінімальне значення показника. Нормовані зна-

чення відображають прояв кожного фактора в кожній територіальній одиниці. 

Головними методами багатопараметричних класифікацій є кластер-аналіз, таксо-

номія, ієрархічні процедури класифікації [261]. Важливим засобом моделювання 

є використання теорії нечітких множин [142].

Експериментальні дослідження, проведені автором, дозволили виділити ме-

тод нейронних мереж в якості оптимального для поділу сукупності країн на 

таксони (таксономії). Для багатовимірної класифікації даних була застосована 

некомерційна версія програмного забезпечення Deductor Studio Academic. Цей 

метод використовує побудову комп’ютерних систем, архітектура і принцип дії 

яких базується на аналогії з мозком живих істот. Ключовим елементом цих сис-

тем виступає штучний нейрон як імітаційна модель нервової клітини мозку [76]. 

Самоорганізаційна карта Кохонена (Self-organizing map) – нейронна мережа з на-

вчанням без вчителя, яка виконує завдання кластеризації, є методом проектуван-

ня багатовимірного простору в простір з нижчою розмірністю. 

Ми застосували його для класифікації досліджуваних країн світу за системою 

характеристик міжнародних зв’язків (структурою імпорту до України). Навчальна 

множина з визначеними класами відсутня. Алгоритм кластеризації (поділу мно-

жини країн на групи), заснований на подібності образів (співвідношення різних 

товарів у структурі ЗТ), розміщує близькі образи в один кластер. Таким чином, 

можна виділити типи країн шляхом згортання багатовимірного масиву даних і 

отримання синтетичної характеристики, яка може бути відображена на карті. 

В результаті застосування методу нейронних мереж для аналізу даних щодо 

експорту товарів з України було виявлено, що існують групи країн, які спеціалізу-

ються на імпорті певних товарів з України (використано дані за 2010 р.). У групі 

продовольчих товарів проаналізовано країни, що мають значні за обсягом торго-

вельні взаємини стосовно імпорту з України (див. додаток. Б.7). Виділено наступ-

ні групи країн: 1) країни, які імпортують переважно зерно злаків (Бангладеш, 

Єгипет, Ізраїль, Іран, Лівійська Арабська Джамахірія, Португалія, Саудівська 

Аравія, Сірійська Арабська Республіка, Туніс); 2) країни, які імпортують 
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переважно насіння та плоди олійних культур, інше насіння, лікарські рослини 

(Італія, Казахстан, Литва, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Туреччина, 

США); 3)  країни, які імпортують переважно їстівні фрукти та горіхи (Китай, 

Гонконг, Ірак, Швеція); 4) країни з високим ступенем різноманітності імпорту. 

Перспективними напрямами є аналіз структури ЗТ у групах: продукція хіміч-

ної та пов’язаних з нею галузей; мінеральна сировина; машинобудування тощо. 

За результатами застосування математичного апарату було виявлено, що існують 

групи країн, які спеціалізуються на імпорті окремих товарів з України. 

Типізація країн – торговельних партнерів України за динамікою експорту 

й імпорту. Динаміка – це розвиток геосистем у часі. Істотні зміни відбуваються 

лише тоді, коли вони супроводжуються зміною структури системи і системоут-

ворюючих зв’язків. У моделюванні динаміки систем основним є визначення по-

слідовності їх станів у часі і визначення чітких відмінностей між ними.  (див. 

додаток Б.3.). Характеризуючи динаміку суспільних явищ, Т.І. Курач зазначає, 

що їй притаманні такі види руху: зростання (прямолінійне, криволінійне), спад, 

циклічність, коливання з певним ритмом [156].

Розвиток світової СТС впродовж останніх років по-різному вплинув на стан 

міжнародних зв’язків різних країн з Україною. Різні регіони країни відрізняють-

ся за параметрами міжнародних зв’язків (обсягами, структурою, часовими змі-

нами потоків). Динаміка торговельних взаємин пов’язана як з природними (по-

сухами, урожайністю), так і економічними чинниками (цінами і кон’юнктурою 

міжнародної торгівлі тощо). З метою відслідковування змін у характеристиках 

міжнародних зв’язків України слід обгрунтувати: а) показники картографування; 

б) період дослідження змін; в) методику типізації країн за змінами показників. 

Для прикладу наведемо побудову типологій динамічних рядів зовнішньої тор-

гівлі України з країнами світу (товарного експорту й імпорту). Для визначення 

часового періоду побудови типології скористаємося положенням теорії нерівно-

важних структур І. Пригожина про точки біфуркації, коли система здатна пере-

родитися в організацію вищого порядку або зазнати саморуйнування. За часовий 

період оберемо 2003-2010 рр. – роки, які передували світовій фінансовій кризі та 
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слідували відразу за нею. Саме цей час характеризується інтенсивними змінами 

обсягів та напрямів ЗТ (додаток Б-3). 

Одним із шляхів дослідження закономірностей змін у царині міжнародної 

торгівлі є групування територіальних одиниць у таксони з однорідними ритмами 

коливання експорту та імпорту. Оскільки середні багаторічні значення обсягів 

ЗТ для кожної територіальної одиниці різні, то для порівняння рівнів коливання 

експорту та імпорту слід застосувати нормування.  Для цього досить розділити 

конкретні значення по кожній територіальній одиниці на їх середнє арифметичне 

значення, розраховане на базі цих рядів. Виділення таксонів, подібних за карти-

ною динаміки часових рядів даних може здійснюватися на основі згаданого ме-

тоду класифікації на основі нейронних мереж з навчанням без вчителя. 

Легендою отриманої карти є типи країн за динамікою ЗТ. Відповідним кольо-

ром на карті зображаються результати типізації. Графіки середніх значень дослі-

джуваних показників в межах таксонів можуть бути подані у вигляді додаткових 

даних до карти, що сформує наочне уявлення про тип динаміки. Такі графіки ні-

велюють окремі флуктуації в динамічних рядах і характеризують закономірності 

змін експорту та імпорту для однотипних груп країн. 

Згадані напрями типології країн пов’язані з дослідженнями проблем подо-

лання голоду та забезпечення продовольчої безпеки, які базуються на досвіді кар-

тографічних досліджень сільського і морського господарства, зокрема, роботах 

Т.І. Козаченко, розроблення синтетичних карт ефективності виробництва про-

дукції рослинництва [127] тощо.

Типізація міст. Математика, власне кажучи, починається скрізь, де нам вда-

ється досить чітким чином змалювати життєву ситуацію, що певним чином ціка-

вить нас. Наприклад, математичний апарат можна використовувати вже на стадії 

віднесення міст України до певних категорій за сукупністю кількісних і якісних 

характеристик міжнародних зв'язків. Для впорядкування класифікації застосо-

вано математичний апарат багатовимірного шкалювання. Для участі в шкалю-

ванні обрано ряд показників (якісних і кількісних). Найбільша складність вини-

кла в приведенні якісних показників до вигляду, придатного для використання 
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математичної обробки. Найпростішим методом є застосування переведення якіс-

них даних у бальні оцінки або застосування рангів показників. 

Першим кроком роботи є відбір в межах України міст-центрів міжнародних 

зв'язків, (центри промисловості, курортні міста, центри культури і освіти). Відбір 

було здійснено з урахуванням таких показників: час заснування міста, адміні-

стративний статус нині і раніше, чисельність спільних підприємств, вантажообіг 

в морських портах; пасажиропотік в аеропортах; транспортна доступність; роз-

міщення штаб-квартир найбільших міжнародних організацій; кількість турис-

тичних відвідувань (міжнародними туристами); кількість промислових ярмарків 

і виставок; кількість музеїв; кількість об'єктів культурної спадщини; студентів; 

чисельність науково-дослідницьких установ. 

З урахуванням досвіду класифікацій міст [153] автором розроблено типізацію 

центрів міжнародних зв’язків України і виділено типи міст – центрів зовнішньо-

економічних зв’язків: за часом виникнення і найбільшою активністю функціо-

нування (античні, середньовічні, періоду нової та новітньої історії); за терито-

ріальним положенням (приморські, столичні, уздовж транспортної мережі); за 

функціями (торгові, транзитні, торгово-промислові, транзитно-промислові, тор-

гово-агропромислові, адміністративні, фінансові, туристські, науково-культурні, 

центри паломництва тощо). 

Міграційні зв’язки. Як приклад наведемо багатопараметричну класифі-

кацію країн Європи за часовими рядами показників міжнародної міграції 

населення, здійснену за методикою В.С. Тікунова для «нечітких систем» [310, с. 

162-172]. Моделювання динаміки пов’язане з вирішенням різноманітних науко-

вих задач, насамперед прогнозу, наприклад, зростання чисельності населення 

міст, обсягів виробництва тощо. Автором запропоновано алгоритм моделювання 

динаміки міграційного руху населення європейських країн за 1995 – 2002 рр.[60]. 

Класифікації типів міграційного руху є нечітко поставленим завданням, 

оскільки може існувати значна кількість варіантів класифікації. Кожний річний 

ряд даних розділяємо на однорідні ступені за допомогою класичних методів роз-

бивки шкал. За числом досліджуваних років отримуємо вісім типологій. Якщо їх 
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проаналізувати, можна визначити ті країни, що залишаються в межах одних і тих 

же груп впродовж усього періоду. Ці країни розглядаються як ядра груп, решта 

утворюють нечітку підмножину. При цьому залежно від кількості переходів країн 

з групи в групу їх можна трактувати як більш або менш чіткі. 

Дослідимо країни з нечіткої підмножини. Для них розраховано різниці рангів 

між ними та країнами-ядрами. Чим більша різниця, тим більш нетиповою для 

свого таксону буде ця країна. На основі аналізу динамічного ряду міграцій за ві-

сім років виявлено типи країн за динамікою перебігу міграційних процесів. 

Політичні зв’язки. Нині Україну за рік відвіду ють у середньому більше 80 

іноземних делегацій на рівні глав дер жав, урядів, парламентів, міністрів закордон-

них справ та керівників впливових міжнародних організацій. Досить інтенсивно 

здійснюються й міжнародні контакти українського керівництва, які в середньому 

за рік здійснюють приблизно таку ж кількість візитів за кордон (Додаток Б.1). 

Аналіз статистичних даних щодо кількості та географії дипломатичних візи-

тів 1990-2000 рр. показав, що за цей період було здійснено близько 500 закордон-

них контактів вищих державних діячів України та країн Європи [318, 319]. База 

даних, розроблена з метою картографічного аналізу закордонних контактів ви-

щих державних діячів України та країн Європи дала можливість проаналізувати, 

з керівництвом яких країн здійснено більше за все контактів, як змінюється кіль-

кість візитів по роках, скільки відбулось візитів на рівні президентів, прем’єр мі-

ністрів, міністрів закордонних справ, міністрів оборони, керівництва Верховної 

ради України та парламентарів інших держав, лідерів політичних партій тощо. 

Спробуємо встановити зв’язок між кількістю дипломатичних візитів україн-

ських офіційних осіб до країн світу та обсягами ЗТ або датами визнання урядами 

цих країн незалежності України. Для цього можна застосувати апарат регресій-

ного аналізу. Вихідні показники нормуються, розраховуються парні коефіцієнти 

кореляції між кількістю дипломатичних візитів українських офіційних осіб до 

країн світу та обсягами обороту ЗТ України в 2010 р., в результаті чого встанов-

люється, що такий зв'язок існує.  

Зручним джерелом інформації для математико-картографічного моделювання 
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міжнародних зв’язків є дані контент-аналізу. Як уже зазначалося, аналіз змісту по-

відомлень здійснюється на основі розрахунків частоти появи окремих ключових 

слів (назв окремих країн) у пресі, політичних документах чи публічних виступах 

посадових осіб. При цьому може враховуватися не лише частота появи контен-

ту але і контекст – негативний чи позитивний, у якому ці терміни згадуються. 

Прикладом може бути аналіз текстів центральних газет і журналів «Урядовий 

кур’єр», «День» та регіональної преси «Галицькі контракти», новин, розміщених 

онлайновими ЗМІ в мережі Інтернет. 

Аналіз інформаційної зв’язаності України з країнами світу. Формування 

соціальних зв’язків населення є територіально вибірковим: соціум не просто па-

сивно «занурений» в навколишній простір, а й активно підтримує зв’язки з од-

ними особами, соціумами, територіями та ігнорує інші. Саме територіальна ви-

бірковість при формуванні стійкої структури зовнішніх зв’язків, на наш погляд, 

являє  найбільший інтерес: яку країну відвідати з туристичною метою, в які за-

кордонні підприємства інвестувати кошти?  Першочерговою передумовою фор-

мування міжнародних зв'язків є довіра, яка формується на основі уявлень людей 

про навколишній світ. Відповідь на численні питання пов’язані з ідентифікацією 

людьми навколишнього простору дає когнітивна географія – напрям географії, 

який вивчає просторові уявлення, механізми їх формування і використання в різ-

них аспектах діяльності. Сучасні методи наукового аналізу дозволяють отримати 

знання про індивідів, соціальні групи, установи і навіть про країни шляхом ви-

вчення пов’язаних з ними інформаційних джерел [219, с. 269]. 

Головним методичним прийомом аналізу інформаційної зв’язаності України з 

країнами світу є контент-аналіз, який активно використовується для розв’язання 

задач аналізу комунікації в діяльності державних і бізнес-структур. Його суть 

полягає в трансформації вербальної інформації в більш об’єктивну невербальну 

форму. Зокрема, контент-аналіз визначається як техніка для об’єктивного кіль-

кісного аналізу змісту комунікації. У вербальному потоці (новинах, офіційних 

документах, публікаціях ЗМІ) можна підраховувати: а) частоту; б) наявність / 

відсутність певних тем; в) зв’язок між темами; г) основні теми повідомлення. 
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Інформаційні зв’язки окремих міст Російської Федерації за даними контент-ана-

лізу текстів, розміщених в Інтернет, аналізує Н.Ю. Замятіна [106]. 

Нами було проведено комплексний аналіз інформаційних зв’язків регіонів, 

показником яких може бути оцінювання їх інформаційної зв’язаності в Інтернет. 

В якості методу дослідження використано формування запитів на пошук пар назв 

географічних об’єктів у кількох пошукових системах з різними параметрами (по-

шук в одному документі, в одному реченні, в новинах). Найбільш доступним 

джерелом інформації про стан міжнародних зв’язків є новини. Тексти повідо-

млень аналізувалися на предмет частоти спільного згадування України та інших 

країн світу в розділі новин у жовтні 2011 р., що  дозволило виявити основні на-

прями інформаційної взаємодії: візити державних діячів, участь країн у спортив-

них змаганнях, спільних міжнародних проектах, подіях, рейтингах. 

Деталізація інтерпретації пар географічних назв знаходиться в додатковому 

залученні аналізу контексту. Цей прийом полягає в тому, щоб додати до розгля-

ду другу одиницю аналізу – тему, деяке цілком певне поєднання слів або понять 

втілене у фразі, реченні чи навіть абзаці. Фактично, підраховуючи теми, ми за-

ймаємося пошуком згадок у тексті об’єктів обговорення, наприклад [219, c. 274] 

у вигляді фраз «Україна, Румунія, зустріч», «Україна, Афганістан, біженці». Дана 

процедура є варіантом підрахунку слів, але варіантом поліпшеним в тому сенсі, 

що до складу теми входить пояснювальний текст і слова-модифікатори, які супро-

воджують вживання конкретного слова і допомагають встановити його значення. 

Подібний метод може бути застосований з метою аналізу пар міст України з 

містами сусідніх країн (столицями та центрами систем розселення). Як виявив 

аналіз, найчастіше до переліку потрапляють новини, пов’язані з політичними, 

спортивними, культурними, мистецькими подіями, що об’єднують згадувані міс-

та. Слід погодитися з Н.Ю. Замятіною, що явище географічної вибірковості со-

ціальних, виробничих та культурних зв’язків, що виходять за межі регіональних 

систем розселення, лежить в основі формування специфічних територіальних 

структур сучасного (мережевого) суспільства, що базується на інформаційних 

зв’язках. 
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Карти наслідків міжнародних зв’язків. Сучасна світогосподарська система 

залучає до взаємодії все більше країн, регіонів та територій. Міжнародна інтегра-

ція породжує перелік явищ і процесів, обумовлених міжнародним поділом праці 

та глобалізацією суспільного і економічного життя [1]: 1. Розвиток НТП на базі 

технологічних революцій, глобального поширення нових технологій у вироб-

ництві, торгівлі, фінансах, комунікаціях, інформатиці, сільському господарстві. 

2.  Енергосировинна і продовольча проблеми. 3. Екологічна проблема (погіршен-

ня стану навколишнього середовища через розбіжності в економічних інтересах 

і наявність різних політичних цілей у ТНК та місцевих ОДВ). 4. Демографічна 

проблема, наростання масового імміграційного потоку з економічно відсталих 

країн в промислово розвинені країни і пов’язані з цим процесом наслідки, що 

торкаються і транзитних країн. 5. Проблема нерівності. Розрив між бідними і ба-

гатими країнами в економічному розвитку і рівні життя, наростання зовнішньої 

заборгованості країн економічної периферії, і, як наслідок, дискримінації цих 

країн у міжнародних економічних відносинах. Перенесення виробництва про-

дукції в країни з низькою оплатою праці, що не завжди є бажаним для економіки 

окремих країн; нерівномірність розподілу переваг від глобалізації, що знаходить 

своє вираження в занепаді окремих галузей і сфер діяльності в окремих країнах 

через збільшення конкуренції і погіршення умов життя певної категорії людей. 

6.  Проблема безпеки (збільшення кількості економічних злочинів, розриву між 

розмірами оплати праці кваліфікованих і менш кваліфікованих робітників, зрос-

тання безробіття серед останніх; використання дитячої праці; ігнорування пра-

вил безпеки на виробництві тощо) [180, 183, 207]. 

До наслідків міжнародних зв’язків політичними, економічними, міграційни-

ми, культурними, слід віднести зміни, які відбуваються в світовій геосистемі та 

її підсистемах внаслідок транскордонного руху потоків речовини, енергії та ін-

формації. Вони стосуються міжнародної політики, стану і структури населення, 

розвитку господарства в різних регіонах світу і стану природного середовища. 

Ще один підхід до класифікації наслідків міжнародних зв'язків – масштаб. 

Зрозуміло, що міжнародні зв'язки можуть мати глобальні [100], регіональні та 
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Таблиця 4.5.1 Глобальні зміни стану природного середовища, пов’язані 
зі зростанням інтенсивності міжнародних зв’язків 

Характеристика змін / Головні чинники змін
Зв’язок з ін-
тенсивністю 
міжнародних 

зв’язків 

Скорочення площі та продуктивності природних екосистем / 
діяльність ТНК. 

значний

Зростання концентрації парникових газів в атмосфері  / 
транспорт. 

істотний

Скорочення площі лісів, особливо тропічних / глобальний 
агробізнес. 

значний

Опустелювання / глобальний агробізнес. значний

Деградація сільськогосопдарських земель / глобальний 
агробізнес. 

значний

Зникнення біологічних видів, скорочення місць помешкання  
/ глобальний агробізнес. 

значний

Якісне та кількісне виснаження вод суходолу, скорочення 
площі ветландів / транспорт. 

опосередко-
ваний 

Погіршення якості життя, зростання числа захворювань, 
пов’язаних з руйнуванням екологічної ніші людини і забруд-
ненням навколишнього середовища, у тому числі генетич-
них, поява нових хвороб / транспорт.

значний

Штучна інтродукція і випадкова інвазія чужорідних видів у 
екосистеми / транспорт, торгівля.

значний

Зміни в Світовому океані: руйнування рифів, скорочення 
мангрових екосистем, виснаження запасів риби в результаті 
інтенсивного лову, скорочення стада китів, забруднення вну-
трішніх морів і прибережних вод  / транспорт, браконьєрство, 
рибний промисел, туризм. 

значний
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локальні наслідки (табл. 4.5.1). Слід виділити сприятливі та дестабілізуючі, за 

характером їх впливу на господарство і населення різних країн. Крім цього, на-

слідки міжнародних зв’язків найчастіше є неоднаковими для різних учасників, 

наприклад для продавців і покупців певних видів товарів, інвесторів і реципієн-

тів інвестицій, країн виходу і входу мігрантів. 

Отже, інтенсивний розвиток міжнародних зв’язків у глобальному масштабі 

спричиняє руйнування екосистем внаслідок надмірної експлуатації глобальної 

екосистеми та екосистем тих країн, в яких уряди є корумпованими, а громадян-

ське суспільство та інститути соціального контролю за діями бізнесу – слабкими. 

Як вже зазначалося, потоки мігрантів, речовини, енергії та інформації в сучас-

ній світовій господарській системі відчутно змінюють її стан. Країни, позбавлені 

ресурсів, можуть або імпортувати їх з інших країн, або вивозити підприємства 

чи їх філії на території з більш сприятливими інституційними умовами ведення 

бізнесу (аутсорсинг). Багато йдеться про нерівноцінний обмін між промислово 

розвиненими країнами і країнами, що розвиваються. 

Я. Бхадваті з Колумбійського Університету і Р. Купер з Гарварду виділили не-

доліки вільного переміщення капіталів [230]: в зв’язку з неповною інформаці-

єю вільна мобільність капіталу посилює вже існуючі спотворення в економіці, в 

основі яких лежить асиметричність інформації. Наприклад, позичальник, який 

одержує позичку, звичайно краще кредитора обізнаний про ризик, який супро-

воджує його інвестиції. Неповна інформація породжує проблеми зовнішнього 

боргу, бідності тощо. Іншим важливим чинником ліквідації диспропорцій є під-

готовка фахівців у галузі зовнішньої торгівлі. 

Сьогодні регіональний розвиток Придніпров’я України тісно пов’язаний 

з експортом  продукції металургії, а добробут населення окремих територій 

Західного Сибіру, Перської затоки – з експортом енергоносіїв. Зміна міжнародної 

кон’юнктури і цін може спричинити кризові явища в регіонах і країнах, які спе-

ціалізуються на експорті окремих товарів. 

Наслідки міжнародної торгівлі. Відомо, що нині понад 90 % світової тор-

гівлі здійснюється морем, глобальна мережа маршрутів морського транспорту є 
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найважливішою не лише для обміну товарами, а й для розповсюдження інвазив-

них видів, які «автостопом» подорожують через весь світ. Ці види зумовлюють 

ризики, пов’язані з міжнародними торговельними зв’язками. 

Інвазивні види, можливо, не перше, що спадає на думку, коли думаєш про 

ризики в морських перевезеннях. Тим не менш, професор д-р Б. Блазіус (Blasius)  

(Інститут хімії та біології морського середовища Університету Карла фон 

Осецького, м. Ольденбург, Німеччина) відобразив маршрути 16363 вантажних 

суден за 2007 рік, побудувавши мережу зв’язків між портами. Інтенсивність ви-

користання морських шляхів відіграє важливу роль у поширенні сьогодні  ад-

вентивних (інвазивних) видів біоти. Два основні шляхи для морських біоінвазій 

– скидання води баластних танків суден і біологічне обростання корпусів суден.

Екологічні наслідки міжнародних зв’язків досліджуються багатьма фахівцями. 

З критикою концепцій цивілізаційного та сталого розвитку виступає С.П. Сонько. 

За його словами, будь яка «цивілізація» (хоч регіональна, хоч глобальна) являє 

собою передусім екосистему в її класичному розумінні. Просторова динаміка 

людської популяції в історичній ретроспективі сприяє «стисненню» географіч-

ного простору і зумовлює збільшення гостроти екологічних проблем. Крім цього, 

автор зазначає, що саме взаємодія «окремих цивілізаційних систем» в рамках за-

гальнолюдської «цивілізації» спричинює тенденцію руйнування біосфери [273]. 

Усвідомлення гостроти регіональних та глобальних екологічних проблем 

[183] – сильний стимул до розвитку міжнародного, у тому числі прикордонного, 

співробітництва. У лімології сформувалася потужна міждисциплінарна галузь, 

яка вивчає транскордонні еколого-політичні проблеми і розвивається головним 

чином політологами, фахівцями з міжнародного права та географами. Напрямом 

картографування є створення карт наслідків міжнародних зв’язків для природно-

го середовища. Відомо, що природні процеси не знають кордонів. У світі багато 

річкових басейнів, ареалів розселення тварин, пам’яток природи, внутрішніх мо-

рів та інших ареалів, поділених політичними кордонами держав. Головною темою 

таких карт є погіршення стану природного середовища як наслідку міжнарод-

них зв’язків. Зокрема, можна запропонувати тему карти, яка доведе або спростує 
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ствердження про те, що експорт матеріалоємних та енергоємних продуктів при-

зводить до поглиблення кризових явищ у природокористуванні регіонів України. 

Для її створення можна порівняти взаємну відповідність таких показників, 

як викиди забруднюючих речовин у природне середовище та експорт (особливо 

продукції хімії, металургії, металообробки). Інша карта відображає зв’язок між 

обсягами експорту насіння соняшника і олії і зниженням продуктивності ріллі. 

Для їх створення необхідним є проведення спеціальних досліджень з метою збо-

ру статистичного матеріалу. 

Для дослідження впливу окремих видів міжнародних зв’язків на якість жит-

тя вивчаються територіальні особливості господарювання доцільно створення 

«Карт оцінювання ефективності міжнародних зв’язків».

Відомим показником залежності економіки країн від зовнішніх економічних 

зв’язків є частка експорту у ВВП. Чим вище частка експорту та імпорту в еко-

номіці країни, тим сильніше вона залежить від інших країн і тим вразливіше її 

внутрішнє виробництво і курс її валюти. За цим показником лідерство залиша-

ється за країнами з експортно-орієнтованою економікою: Сингапур, Люксембург, 

Ірландія, Словаччина, Угорщина. Україна за даними Світового Банку, станом на 

2009 р. належить до групи з середнім значенням показника. 

Якщо порівняти обсяги міжнародної діяльності і показник розвитку людсько-

го потенціалу, можна виявити диспропорції, які різняться за країнами і регіонами 

країн. Вони пояснюються різними схемами пограбування місцевого населення і 

несправедливого розподілу доходів від міжнародної торгівлі. Отже, при аналізі 

ефективності міжнародних зв’язків для місцевих громад в межах України ми оці-

нюємо можливий вплив факторів участі підприємств регіону в МПП на добро-

бут населення. Для всебічного аналізу слід визначити наявність кореляційного 

зв’язку між показниками міжнародних зв’язків і добробуту населення. 

Про досить високий ступінь зв’язків між добробутом і зовнішньою торгівлею 

говорить коефіцієнт кореляції між середньою величиною заробітної плати в січні 

2011 р. на одного працюючого та одноосібними показниками експорту товарів 

у 2010 р за областями, який становить 0,88. Порівняння рангів цих показників 
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засвідчує наявність регіонів України, де високі показники експорту відповідають 

низьким показникам добробуту: Закарпатська, Херсонська, Волинська область. 

На іншому полюсі цієї осі знаходяться: м. Севастополь, Автономна Республіка 

Крим, Івано-Франківська та Київська область, в яких високі ранги заробітної пла-

ти не відповідають відносно низьким показникам експорту, що означає отриман-

ня населенням доходу в інших видах економічної діяльності, прямо не пов’язаних 

з експортом товарів, наприклад, туристичним обслуговуванням. Оцінимо осно-

вні наслідки міжнародних туристичних зв’язків і напрями їх картографування. 

Серед наслідків міжнародного туризму фахівці виділяють економічні, культурні 

та екологічні. Деякі прибережні райони  значною мірою залежать, з економічної 

точки зору, від міжнародного туризму (МТ). Це стосується видів господарської 

діяльності, які розвиваються на цих територіях, структури зайнятості населення 

тощо. Індикатором такої залежності є показник частки працівників готелів і рес-

торанів у загальній зайнятості населення. 

Туризм, зокрема міжнародний, впливає на довкілля надмірною концентраці-

єю виробництва і людей в туристичних центрах, освоює такі, що раніше не ви-

користовувалися природні комплекси й підсилює вплив інших галузей (сільське 

господарство, будівництво, лісозаготівля, мисливські промисли, рибальство). 

Втрата культурних цінностей, комерціалізація життя й розвиток туризму в 

окремих регіонах призводить до втрати традицій і престижу національних куль-

тур. Особливу заклопотаність у світової громадськості викликає секс-туризм 

і вивіз туристами витворів мистецтв. До позитивних наслідків міжнародного 

туризму слід віднести економічний ефект (податкові надходження), соціально-

культурні переваги (подолання безробіття, зростання добробуту громадян); до 

негативних – деградацію природного середовища, зменшення біорізноманіття. 

Міжнародні зв’язки тісно пов’язані з поширенням епідемій інфекційних 

хвороб. Всебічний критичний огляд нещодавно виданої наукової літератури 

щодо розповсюдження пташиного грипу H5N1 Британського журналу Союзу 

Орнітологів стверджує, що головний механізм глобального розсіювання вірусу 

– торгівля свійськими птахами, а не міграції птахів. Порівняння ареалів спалахів 
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пташиного грипу і маршрутів міграцій птахів ілюструє можливу кореляцію між 

відомими точками поширення вірусу і напрямами міграцій птахів, допомогаючи 

ідентифікувати джерела і напрямки розповсюдження хвороби [388].

Важливість картографічного представлення при застосуванні математич-

них методів дослідження параметрів розвитку глобальної системи міжнародних 

зв’язків виявляється в тому, що карти є засобом верифікації математичних моде-

лей та отриманих результатів шляхом візуального аналізу просторової диферен-

ціації значень синтетичних показників. 

4.6 Користувачі карт міжнародних зв’язків

Тривалий час багато науковців наголошують на конструктивній ролі географії 

у вирішенні глобальних і регіональних проблем розвитку як людської цивілізації 

загалом, так і окремих країн. Карти в усі часи створювали в уяві людей картину 

світу, яка могла значною мірою відрізнятися від реальної. Складання карт мало 

своє значення в часи воєн, для управління країною і при визначенні майнових 

відносин. При цьому захоплення території на карті часто передувало імперіа-

лістичній експансії. «Володіти картою означало володіти країною» – пише відо-

мий американський географ британського походження, професор університету 

Вісконсін Дж. Харлі [363]. 

Радикальна географія (напрям англо-американської і французької географії) 

розглядала питання про роль географічної науки у формуванні державної полі-

тики, у виробленні мети суспільства в поліпшенні умов добробуту людей і соці-

альної справедливості. Ів Лакост ще у 1973 р. наголошував на зростаючій владі 

карт у політичній сфері: «Карта, можливо головний інструмент географії, був і 

залишається по-суті інструментом влади». Карта, що дозволяє абстрагуватися від 

конкретної дійсності, проектувалася і визначалася практичними (політичними і 

військовими) задачами, це – шлях уявлення простору, який полегшує вирішення 

практичних інтересів державного апарату, зокрема управління і контролю.

Професор університету Північної Кароліни Д. Вуд у своїй відомій книзі «Влада 

карт» наголошує на їх конструктивній ролі у процесі управління суспільством. 
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Він говорить про те, що картографічні твори є активними. На його переконання, 

вони невтомно конструюють знання, розвивають владу і можуть бути могутнім 

засобом здійснення соціальних змін. Разом з тим, карти підпорядковані вирішен-

ню владних повноважень і підтримують домінуючі політичні структури [392]. 

Здатність карти до виробництва реальності Деніс Вуд описує як одну з її най-

важливіших характеристик: «Те, що карта головним чином може дати нам, – це 

реальність, реальність, що перевершує можливості нашого зору, реальність, якої 

нам не досягти інакше, ніж за допомогою карти. Ми завжди картографуємо неви-

диме, недосяжне або те, що зникає, майбутнє чи минуле, те, що зараз не сприй-

мається нашими органами чуттів, і використовуючи дар карти, ми перетворюємо 

все це на щось, чим воно не є в реальності» [392, с. 4-5].

Відомий американський географ, професор університету Джорджії, Дж. 

Кремптон у статті «Картографія перформативна, творча, політична» [356] роз-

криває важливі сучасні тенденції політичної картографії і зазначає, що нині інтер-

ес картографів змістився з карти як об’єкта відображення до картографування як 

практики. Теорії мовних актів належить відома теза, сформулювала Дж. Остіном, 

про те, що за допомогою слів ми не тільки описуємо реальність, але й творимо її. 

Він вказав на те, що багато з наших висловів не стільки описують, скільки здій-

снюють (констатують, стверджують) якісь умовні, конвенційні положення справ, 

що мають певні наслідки для того, хто говорить. Це, наприклад, різноманітні до-

говори, резолюції, оголошення війни тощо. Дж. Остін назвав даний клас висловів 

перформативними, щоб відрізняти їх від описових висловів. 

Перформативність є культурною, соціальною і політичною активністю, і кар-

ти, так само як і тексти, виступають у ході висловлення громадської позиції сто-

совно певних процесів, явищ і подій  політичного життя. Інтернет полегшує та 

формує суспільно-політичну активність у галузі аматорського картографування, 

що здійснюється на державному, регіональному та міжнародному рівнях. 

Про роль карт у формуванні світогляду громадян колишнього СРСР, вико-

ристання їх у формуванні пропагандистських ефектів, зміні свідомості людини 

згадують також численні російські соціологи. Г.А. Орлова зазначає, що інтерес 
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влади до географічної карти в колишньому СРСР був певним чином пов’язаний з 

її особливим медіальним статусом – візуалізацією невидимого і достовірною ре-

презентацією простору разом з усіма вкладеними в нього об’єктами. Людині ста-

лінської епохи географічна карта вказувала на простір, де проекти, що втілили дух 

радянської утопії (п’ятирічки, «велике будівництво», підкорення Арктики, «вели-

ке перетворення природи»), були реалізовані найбільш повно. За об’єктивністю 

візуального образу, що апелює до авторитету науки, помітний метод конструю-

вання і препарування реальності. Використання візуальних форм і способів отри-

мання картографічного зображення для натуралізації найважливіших ідеологіч-

них конструкцій епохи підтверджує, що цей метод був виявлений і використаний 

владою [247].

Авторитетною теорією репрезентації просторових знань у свідомості людини 

є концепція ментальної карти. Р.М. Доунз і Д. Стеа визначають ментальну карто-

графію як «абстрактне поняття, що охоплює ті ментальні й духовні здібності, які 

дають нам можливість збирати, упорядковувати, зберігати, викликати з пам’яті і 

переробляти інформацію про навколишній простр». Ментальна карта – «створе-

не людиною зображення частини навколишнього простору ... Вона відображає 

світ так, як його собі уявляє людина, і може не бути правильною» [333]. Такі 

ментальні карти формуються протягом життя під впливом реклами, ЗМІ, інших 

інформаційних джерел. Важливим є формування в громадян коректного, незаан-

гажованого уявлення про стан міжнародних зв’язків у сучасному світі. 

Питання використання карт активно обговорюються в картографічному на-

уковому співтоваристві, починаючи від визначення К.О. Саліщевим єднос-

ті процесу «створення-використання карт» як єдиної системи картографічного 

методу пізнання [277]. У теоретичній картографії вживається теза про існуван-

ня двох картографічних образів. Перший створюється в уяві картографа і вті-

люється в карту, другий формується у споживача при роботі з картою. З факту 

існування обох образів дійсності безпосередньо випливає об'єктивне існування 

двох методів: картографічного методу відображення дійсності (створення карт) 

і картографічного методу дослідження дійсності (використання карт). Завдання 
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першого – створення картографічної моделі, другого – її практичне використан-

ня. Органічний і тісний зв'язок обох методів так само об'єктивний, як і зв'язок і 

взаємна обумовленість двох картографічних образів. 

Потреби діяльності суспільства служать базою для використання карт. У той 

же час аналіз, синтез і перетворення, що виконуються в процесі використання 

карт, ведуть до створення безлічі похідних картографічних зображень, що скла-

дають важливу частину в загальній кількості тематичних карт. Використання 

карт у науковій та практичній діяльності збагачує тематичне картографування не 

лише новими сюжетами, але і багатьма методичними прийомами. Таким чином, 

процес «створення-використання карт» представляється як система з численни-

ми прямими та зворотними зв'язками. На рисунку застосовано такі позначення: 

О – об’єкт картографування; ПД – практична діяльність; К – карта; М – мова кар-

ти; С1 – суб’єкт-картограф; С2 – суб’єкт, активний користувач, який залучається в 

процес створення карт; С3 – суб’єкт користувач карти. 

Відбувається тісне поєднання двох основних гілок картографії: створення і 

використання карт. Трудомісткі операції стали виконуватися приватними фірма-

ми та державними картографічними службами. Активні користувачі лише вно-

сять поточні зміни або додають позначення найважливіших об’єктів. Отже, роз-

ширення участі рядових користувачів у створенні карт стає важливою сучасною 

тенденцією картографії (рис. 4.6.1), яка отримала назву партнерської картографії. 

Рисунок 4.6.1  Модель системи створення – використання карт [168] 
з доповненнями автора.



245

Її розвиток пов’язаний з вільним доступом користувачів до даних, розміщених 

на веб-серверах і внесенням ними власної просторово-координованої інформації. 

Нині різноманітні масиви картографічних даних постійно оновлюються грома-

дянами, починаючи від розміщення власних фотознімків, GPS-треків, умовних 

позначень видатних споруд і закінчуючи внесенням змін до географічної основи. 

Проект OpenStreetMap розпочатий у 2004, розробили люди, захоплені своїм хобі.  

Сучасний розвиток ГІС-технологій породив ще один напрям – оперативне 

картографування, тобто створення і використання карт у реальному або близь-

кому до реального масштабі часу для швидкого, а точніше сказати, своєчасного 

інформування користувачів і впливу на перебіг процесу. Реальний масштаб часу 

розуміється як характеристика швидкості створення-використання карт, тобто 

темпу, що забезпечує обробку інформації, що надходить, її картографічну візу-

алізацію, що використовується для оцінки, моніторингу, управління, контролю 

процесів і явищ, що змінюються в тому ж темпі [16]. 

Ще однією сучасною тенденцією є повсюдне використання комп’ютерів – 

(англ. Ubiquitous Computing), яке означає широке застосування мобільних при-

строїв (кишенькових комп’ютерів, смартфонів, інтернет-планшетів) для відобра-

ження карт і внесення через телекомунікаційні мережі нових даних на геосервери. 

Цілком зрозуміло, що використання карт міжнародних зв’язків залежить від 

форми їх видання (аналогові, електронні), їх призначення (довідкові, навчаль-

ні, спеціальні). Головними напрямами використання карт міжнародних зв’язків є 

геопланування, бізнес і реклама, освіта, пропаганда і ЗМІ.

Використання карт міжнародних зв’язків у геоплануванні. Задачі просто-

рового розвитку стають все більш актуальними в Україні. Невизначеність право-

вого статусу територій, неузгодженість з місцевими громадами планів забудови, 

нецільове використання земель, земельні конфлікти та інші подібні питання час-

то стримують економічне зростання та погіршують якість життя населення. 

Державна регіональна політика, започаткована в Україні з 2001 р., висуну-

ла перед суспільством завдання розроблення концепцій, стратегій, планів і про-

грам соціально-економічного розвитку регіонів країни. Актуальною стала також 
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розробка стратегій розвитку адміністративно-територіальних одиниць всіх рів-

нів – областей, районів, міст, територіальних громад. Перші спроби обґрунтуван-

ня концепцій і програм соціально-економічного розвитку регіонів беруть початок 

від часів становлення державної незалежності [137]. На даний час розроблена і 

затверджена «Стратегія соціально-економічного розвитку України та її регіонів 

на період до 2015 р.», яка обґрунтована та конкретизована для всіх областей і 

Автономної Республіки Крим24. Відповідні стратегії розвитку розроблені для ба-

гатьох великих міст країни і швидко поширюються на рівень базових адміністра-

тивно-територіальних одиниць і територіальних громад. Вдосконалюється теорія 

і практика стратегічного планування соціально-економічного розвитку територій 

в загальних рамках становлення багаторівневої державної регіональної політики. 

Понятійно-термінологічний апарат геопланування містить ряд термінів, які 

часто вживаються як синоніми: планування територій, регіональне планування, 

геопланування. Планування територій – правова діяльність органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, пов’язана з регулюванням викорис-

тання територій, що полягає в розробці та затвердженні документації, відповідно 

до якої здійснюється використання земель населених пунктів та інших категорій 

земель. В Україні така діяльність регулюється Законами «Про основи містобу-

дування» (1992, зі змінами і доповненнями), «Про планування та забудову те-

риторій» (2000), «Про Генеральну схему планування території України» (2002) 

та іншими правовими актами. Відповідно до законодавства планування терито-

рії  України проводиться на загальнодержавному, регіональних та місцевих рів-

нях [154]. Термін територіальне планування використовується в архітектурі та 

містобудуванні та і тлумачиться як діяльність, спрямована на просторову (тери-

торіальну) організацію соціально-економічних процесів, які в своїй сукупності 

визначають якість життєдіяльності суспільства [263]. 

Для планування територій на загальнодержавному рівні Кабінет Міністрів 

України розробив Генеральну схему планування території України, якою 

24 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2015 року» (№ 1001 від 21 липня  2006 р.).
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визначаються основні напрями раціонального використання територій країни, 

створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, охорони до-

вкілля, здоров’я населення, пам’яток історії та культури, державні пріоритети 

розвитку систем розселення, соціальної, виробничої та інженерно-транспортної 

інфраструктури. Чинна Генеральна схема планування території України затвер-

джена ВР України у 2002 р. і розрахована на період до 2020. В ній зроблено аналіз 

нинішнього стану використання території країни, визначені основні напрями її 

використання. Реалізація Генеральної схеми розрахована на два етапи. На пері-

од 2002–10 було заплановано: удосконалити законодавче, наукове, інформаційне, 

проектне та організаційне забезпечення планування території на загальнодер-

жавному рівні; налагодити моніторинг виконання Генеральної схеми; здійсни-

ти першочергові заходи щодо планування території, спрямовані на досягнення 

найбільшого економічного, соціального природоохоронного і природовідновлю-

вального ефекту.  До 2020 рр. має бути здійснено решту заходів щодо планування 

території, які випливатимуть з Генеральної схеми. Забезпечення її реалізації по-

кладено на КМ України. Планування територій на регіональному рівні полягає 

у розробці та затвердженні ВР АР Крим, обласними та районними радами схем 

планування території АР Крим, областей і районів. У цих схемах визначаються 

заходи реалізації державної політики в галузі забудови територій і природоко-

ристування на основі врахування історичних, економічних, географічних і де-

мографічних особливостей відповідних регіонів, етнічного складу населення та 

культурних традицій. 

Визначається, що головною метою територіального планування є  регіональ-

ний розвиток,25 який означає підвищення рівня добробуту населення регіону та 

відповідні заходи, які реалізуються з цією метою. Він має виразну економічну 

орієнтацію, хоча також може охоплювати соціальні та культурні аспекти [264]. 

Зрозуміло, що кінцевою метою розвитку є підвищення якості життя населення. 

25 Функціонування – рух системи в межах певного якісного рівня, обумов-
лений перерозподілом фукцій і зв’язків. Розвиток – зміна станів, в основі якої 
лежить неможливість збереження існуючих способів функціонування і є перехід 
на якісно новий рівень. 
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Регіональне планування  є галуззю планування використання земель, яка 

стосується організації інфраструктури, зростання населених пунктів, а також не-

забудованих територій на регіональному рівні [47]. Регіональне планування, за-

звичай, сприяє регіональному розвитку, але воно також може виконувати інші 

завдання, наприклад, забезпечення стабільного стану довкілля. Як правило, його 

розглядають як територіальне планування на регіональному рівні [264]; воно по-

винне здійснюватися з огляду на такі важливі складові міжнародних зв’язків як: 

а) міжнародні міграції; б) прямі іноземні інвестиції; в) злиття та поглинання під-

приємств; г) будівництво нових підприємств за участю іноземних компаній тощо.   

Регіональне планування розміщення на території нових промислових або сер-

вісних об’єктів лежить у сфері уваги двох різних груп інтересів: агентів розмі-

щення та «господарів території» [330, с. 48]. В сучасних умовах вільного руху ка-

піталу (зокрема міжнародного), інтереси активних груп населення, які є носіями 

цих інтересів, повинні співпасти. Це означає, що вигоду від інвестування повинні 

отримати як інвестори, так і місцеві громади. Якщо це правило порушується, ви-

никає передумова для конфліктів (майнових, соціальних, екологічних). 

Економісти розглядають регіональне планування як процес розробки планів 

і балансів, що відображають рух, акумуляцію та напрями використання ресур-

сів у межах регіону. Регіональне планування в ЄС розглядається як ефективне 

розміщення різних видів природокористування, інфраструктури та інтенсивність 

зростання поселень на території, більшій, ніж окремі міста або населені пункти. 

В Європі регулярно, починаючи з вересня 1970 р. відбуваються наради 

Європейської Конференції міністрів, відповідальних за просторове/регіональне 

планування (Conference of Ministers Responsible for Spatial/Regional Planning – 

CEMAT), основна мета яких – забезпечення сталого територіального розвитку 

Європи. У форумах беруть участь представники 47 країн-членів Ради Європи. 

Ключові питання робочої програми Комітету вищих посадовців на 2007-2010 

роки, запропонованої нещодавно в CEMAT та схваленої Комітетом вищих поса-

дових осіб РЄ, складаються з семи тематичних блоків і містять ряд положень, які 

безпосередньо стосуються географічних та картографічних досліджень системи 
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міжнародних зв’язків в Європі та світі. 1). «Демографія, міграція та їх вплив на 

територіальний розвиток» передбачає вивчення питань міграції населення в кон-

тексті розвитку регіональних ринків праці. 2). «Територіальні впливи нової енер-

гетичної парадигми в Європі (енергопостачання, енергозбереження та енергобез-

пека, нова географія енергетичних систем)» передбачає вивчення логістики енер-

гопостачання в Європі. 3). «Територіальний вплив процесів глобалізації» стосу-

ється вивчення впливу процесів глобалізації на регіональні виробничі системи, 

регіональні ринки праці та організацію системи поселень. 4) «Створення нових 

транспортних і торговельних коридорів, доступ до основних послуг» передбачає 

залучення до аналізу транспортно-географічних знань, зокрема з концентрова-

них на картах відповідної тематики. 7). «Транскордонне співробітництво та тери-

торіальна інтеграція в Європі» більшою мірою стосується досліджень у більших 

масштабах, які пов’язані з картографуванням прикордонних регіонів сусідніх єв-

ропейських країн та транскордонних потоків товарів, людей, інформації. 

Як приклад актуальності теми картографування міжнародних зв’язків мож-

на навести декілька з 11 ключових сфер регіональної політики, що виділяються 

Британськими Агенціями з регіонального розвитку: 1) економічна участь (нави-

чки, транспорт, зайнятість); 2) бізнес (конкурентоспроможність, підприємництво 

та доступ до фінансування, міжнародний бізнес; низьковуглецева економіка); 3) 

навколишнє середовище (відродження міст, відродження сільських населених 

пунктів, економічна інфраструктура, маркетинг регіону через розвиток туризму 

та важливих подій). 

Узагальнюючи згадані концепції, О.Г. Топчієв визначає головне завдання гео-

графічної науки як планування регіонів або геопланування та акцентує увагу на 

появі нової геопланувальної парадигми в географії [314, 315]. 

Ключовим завданням геопланування регіонів виступає систематика видів ви-

користання земель – територій та акваторій. Існуючі класифікації видів земель-

них угідь, форм землеволодіння та землекористування, систем розселення недо-

статньо узгоджуються з цільовими настановами геопланування території і потре-

бують численних доповнень, уточнень, модифікацій. Головний недолік сучасних 
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підходів, як зазначає О.Г. Топчієв [314]: сучасні плани землекористування пока-

зують різні види використання земель в один шар, в один «пласт», у той час, 

коли реальне використання територій переважно багатошарове, багатопластове. 

Потрібно визначати типові просторові комбінації різних видів природокорис-

тування на певних територіях і використовувати їх як одиниці картографування 

(операційно-територіальні одиниці за. О.Г. Топчієвим). В цьому контексті заслу-

говує на увагу картографічне відображення Г.П. Підгрушним типів регіонів за 

особливостями промислового освоєння [460, с. 34-35]. 

Зовнішньоекономічна діяльність виступає однією з складових отримання ва-

лової доданої вартості в регіоні, оскільки завдяки її здійсненню регіон отримує 

додаткові фінансові ресурси. З іншого боку, надмірна експлуатація ресурсів тери-

торії та природних ресурсів у гонитві за прибутками від експорту, може призвес-

ти до зростання антропогенно-техногенних навантажень на територію (деграда-

ції земель, виснаження ресурсів) і як наслідок – втрати перспектив поліпшення 

якості життя населення в регіоні. 

Важливою особливістю аналізу використання території держави є різний 

рівень участі господарств окремих територіальних одиниць у зовнішньоеконо-

мічній діяльності та інтеграції [181, 182]. Території, в межах яких виробляється 

найбільше продукції експорту (товарів і послуг), на яких розміщена міжнародна 

транспортна інфраструктура (морські порти, аеропорти, автошляхи та залізниці 

міжнародного значення, МТК), потребують найбільшої уваги в процесі геоплану-

вання. Відображення численних показників зовнішньоекономічного потенціалу 

території може бути здійснено на картах різних масштабів з метою найповнішого 

відображення просторової диференціації інтенсивності міжнародних зв'язків на 

рівні різних АТО.  

В процесі геопланування території України карти міжнародних зв'язків мо-

жуть використовуватися з метою обґрунтування основ регіональної політики та 

регіонального розвитку [208]. Вони можуть стати частиною комплексних регі-

ональних міждисциплінарних досліджень, що проводяться за умов координації 

зусиль географів, архітекторів, економістів, екологів. 
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Поміж інших, великого значення набувають типологічні та оцінювальні кар-

ти проблем зовнішньоекономічних параметрів діяльності господарства на основі 

кластерного підходу, оцінки рівня інвестиційної привабливості регіонів, тран-

скордонного співробітництва та участі окремих регіонів у глобалізаційних про-

цесах на базі ГІС [209]. В умовах глобальних фінансово-економічних негараз-

дів з’явилася потреба в дослідженнях геопросторових аспектів кризи. Неабияка 

увага в Україні приділяється дослідженням у галузі управління розвитком тран-

скордонних територій [27]. Використання карт для навчальної, культурно-про-

світницької, пропагандистської діяльності 

Реалізація перформативної функції карт нині повинна стосуватися інформу-

вання громадян про реальні напрями й обсяги міжнародних зв’язків та сприяти їх 

розвитку в майбутньому. Згадану функцію карт успішно використовують органі-

затори туристичної діяльності, надаючи потенційним користувачам картографіч-

ні зображення території майбутньої подорожі. 

Першим етапом використання карт міжнародних зв’язків є інформування гро-

мадян про міжнародну діяльність держави в різних галузях, яке здійснюється 

шляхом створення серій фактологічних карт, атласів та баз географічних даних, 

присвячених відображенню стану і динаміки міжнародних зв’язків.  

Громадяни, поінформовані про стан зв’язків з певною державою, можуть з 

більшою ймовірністю віддати перевагу подорожі до цієї країни, створенню спіль-

них підприємств, налагодженню торговельних та інших економічних зв’язків 

тощо. Велику роль у сприянні диверсифікації міжнародних зв’язків відіграє кар-

тографування діаспори [442]. Знання про те, в якій країні мешкають люди, що 

мають схожі культурні традиції та цінності, дозволяють подолати страх та непри-

язнь, налагодити контакти у сфері спілкування, навчання, бізнесу. 

У СРСР, як і в інших імперіях, географічні карти виявлялися одним з най-

важливіших чинників пропаганди та формування імперської ідентичності [246]. 

Тому важливим аспектом картографування міжнародних зв’язків є позбавлення 

їх ідеологічного спрямування. Карти повинні відображати сучасний об'єктивний 

стан тіл (об’єктів) та потоків. Таким чином, коректна картографічна інформація є 
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однією з головних складових формування в населення уявлень про навколишній 

простір у вигляді ментальних карт, які разом з туристичними поїздками є осно-

вними передумовами розширення активності людей у міжнародній сфері. 

Другий етап дослідження – аналіз картографічної інформації про стан між-

народних економічних зв’язків (торгівлі, інвестиційної діяльності, міжнародного 

туризму) – передбачає виявлення територіальних і часових особливостей здій-

снення Україною цих видів міжнародних зв’язків. На сучасному етапі геоінфор-

маційний аналіз повинен здійснюватися на основі широкого застосування геоін-

формаційних технологій, зокрема геоінформаційного моделювання [125].

Методи геоінформаційного моделювання геосистем та їх компонентів пови-

нні містити моделювання структури, динаміки, взаємозв’язків і функціонування 

у просторі та часі. Властивості компонентів геосистем найраціональніше опису-

ються картографічними моделями, а зв’язки і відношення між ними – методами 

чисельного аналізу. Для геоінформаційного аналізу на практиці застосовують на-

ступні методи геоінформаційного моделювання: виконання багатопараметричних 

класифікацій; побудова абстрактних статистичних поверхонь (полів); здійснення 

оверлею (операції з накладання різних інформаційних шарів, їх перекриття); ви-

конання просторових та атрибутивних запитів і дослідження взаємозв’язків. 

Третій етап передбачає створення синтетичних та прогнозних карт міжнарод-

них зв’язків. Головним завданням синтезу в картографії є генерування нової ін-

формації на основі опрацювання наявних даних, оскільки синтез  являє собою 

процес об’єднання раніше розрізнених речей або понять у ціле або групу і спосом 

зібрати ціле з функціональних частин. У кібернетиці цей процес тісно пов’язаний 

з попереднім аналізом. У доповнення до аналізу, метод синтезу дозволяє отрима-

ти уявлення про зв’язки і потоки між складовими об’єкту дослідження. 

Відомо, що прогноз – науково обґрунтоване судження стосовно можливих 

станів об’єкта в майбутньому, альтернативних шляхів та термінів їх здійснення. 

Прогноз має випадковий характер, але оскільки він будується на основі аргумен-

тованих наукових уявлень про стан і розвиток об’єкта, здійснення його є доволі 

ймовірним. Самі розробники прогнозу оцінюють його як очікуваний, ймовірний 
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стан об’єкта в майбутньому. Прогнозні карти відображають можливі напрями і 

динаміку міжнародних зв’язків у майбутньому. 

 Використання карт міжнародних зв’язків у навчальному процесі [192] є важ-

ливим інструментом розширення світогляду учнів і студентів. Їх зміст найчасті-

ше узгоджується з навчальними програмами. Крім цього, завданням карт є ілю-

страція підручників суспільної географії України та світу. 

Актуальність використання карт міжнародних зв’язків у навчанні підтвер-

джується положеннями Державної національної програми «Освіта» («Україна 

XXI століття»), в тексті якої акцентується увага на важливості формування сві-

тоглядної, правової, моральної, політичної, художньо-естетичної, економічної, 

екологічної культури; досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, 

формування в молоді незалежно від національної належності особистісних рис 

громадян Української держави, забезпечення процесу інтеграції України в світо-

вий науковий, освітній та культурний простори, утвердження етичних норм між-

державного спілкування, діалогу націй і культур [79]. 

До основних напрямів використання карт міжнародних зв’язків у навчаль-

ному процесі [186] можна віднести: 1) вивчення динаміки демографічних, еко-

номічних і соціальних показників, процесів і явищ (оцінку кількісних характе-

ристик попередніх періодів і їх порівняння із сучасними показниками);  2) аналіз 

взаємозв’язків між об’єктами усередині регіону і зовнішніх зв’язків, зміни зо-

внішньополітичних і зовнішньоекономічних векторів; 3) порівняння структурних 

показників (етнічного складу населення, структури ВВП і промисловості, струк-

тури сільськогосподарських угідь, товарної та просторової структури зовнішньої 

торгівлі); 4) оцінку стану об’єктів і процесів, складання елементарних прогнозів 

з використанням ретроспективного аналізу та екстраполяції; 5) дослідження ево-

люції просторового розміщення об’єктів, зміни конфігурації інфраструктурних 

об’єктів, ролі окремих територіальних одиниць в рамках систем більш високого 

рангу, створення нових і припинення існування діючих об’єктів.  

Аналіз шкільних навчальних програм з географічних дисциплін засвід-

чує що велика кількість тематичних сюжетів ще чекає на своє картографічне 
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відображення. Поза навчальними закладами держава здійснює інформування 

громадян і роз’яснення ним пріоритетів національної політики засобами просвіт-

ницької діяльності та пропаганди. Просвітницька діяльність передбачає пере-

дачу знань, поширення культури і  полягає у виданні різноманітної української 

класичної, художньої та навчальної літератури, газет в межах України та її регіо-

нів, участі у створенні та тиражуванні учбових і учбово-пізнавальних дисків для 

дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Відчутне просвітницьке спря-

мування мають довідкові карти міжнародних зв’язків. Їх зміст розкриває історію 

і нинішній стан політичних відносин країни, розміщення у світі української діа-

спори, українських організацій за кордоном. Пропаганда (лат. – те, що підлягає 

розповсюдженню) поширення, постійне, глибоке та детальне роз’яснення певних 

ідей, поглядів, знань; агітація, популяризація, ідейний вплив на маси або певні 

групи людей політичного або релігійного характеру. Неабиякий розвиток тема-

тичної картографії в Радянському Союзі був зумовлений надзвичайною роллю, 

яка відводилася керівництвом країни картам як інформаційному засобу агітації 

та пропаганди. Нині ця функція карт менше використовується через відсутність 

чіткої інформаційно-пропагандистської політики української держави.

Пропаганда передбачає, зокрема, роз’яснення цілей та напрямів міжнародної 

торгівлі та інших видів міжнародних зв’язків. При цьому карти пропагандистсько-

го спрямування можуть друкуватися на поштових марках, листівках. Яскравим 

прикладом є відображення на картах обсягів щорічних експортно-імпортних опе-

рацій, торговельних партнерів країн, культурних, політичних, наукових зв’язків. 

Перспективним напрямом є відображення міжнародних зв’язків у спеціалізова-

них виданнях таких просвітницьких організацій України як Всеукраїнське то-

вариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка, зокрема в тижневику «Слово», в 

рубриці «Українці в світі». Тематика цих карт може стосуватися історії і сучас-

ного стану української діаспори в світі, міжнародним політичним, культурним та 

освітнім зв’язкам тощо. 

Використання карт у міжнародному маркетингу та рекламі. Економісти 

визначають міжнародний маркетинг як ринкову концепцію управління 
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міжнародною діяльністю фірми, орієнтовану на запити кінцевих споживачів різ-

них країн і формування їхніх переваг відповідно до стратегічних цілей оптиміза-

ції і розширення бізнесу в глобальних світових масштабах [243]. Одна з провід-

них функцій міжнародного маркетингу – вивчення ринкового та маркетингового 

середовища окремих зарубіжних країн та ринків, запитів споживачів зарубіжних 

ринкових сегментів може з успіхом використовувати карти та інші геозображення. 

Маркетологи до складу дослідження маркетингового середовища відносять: 

1) вивчення конкретного зовнішнього ринку та визначення доцільності виходу 

на нього; 2) розробку обґрунтованої політики просування товару на обраному 

зовнішньому ринку; 3) адаптацію вироблених товарів до умов цільового ринку. 

В процесі розробки маркетингових стратегій фахівці оцінюють перелік не-

контрольованих факторів маркетингу, які не залежать від зусиль самої фірми. 

До них відносять: a) економічний розвиток країни; б) стан політичної системи 

і права в певній країні; в) рівень соціального і культурного розвитку; г) практи-

ку здійснення та стан підприємницької діяльності; д) наявність умов для конку-

ренції; е) рівень розвитку науки, техніки і технологій; є) географічне положення 

країни; ж) вимоги законодавства щодо охорони навколишнього середовища. Всі 

вони можуть бути проаналізовані за допомогою серій карт відповідної тематики. 

Використання карт у маркетингу підтверджується створенням проблемно орі-

єнтовіаних творів, наприклад «Соціально-економічний атлас Півдня Росії: інфор-

мація та аналітика для менеджера, інвестора, підприємця» [89]. 

До напрямів картографічного забезпечення міжнародного маркетингу слід 

віднести картографування економічних ресурсів, інфраструктури та інституціо-

нального забезпечення ведення бізнесу в певних країнах. В переліку творів цієї 

тематики є ряд карт передумов міжнародних економічних зв’язків (розділ 2.2.1).  

Другу групу складуть фактологічні карти ЗТ товарами і послугами. Україна 

займає вагоме місце в світі на товарних ринках продукції металургії [96], хіміч-

ної промисловості [294], агропродукції, тому дослідження ринків без відповід-

них карт набагато ускладненюються. 

Слід зауважити, що показники зовнішньої торгівлі товарами характеризуються 



256

значною мінливістю в часі. Фахівці стверджують, що найбільшою мірою впли-

вали і впливають на національну економіку починаючи з кінця 1980-х років, зо-

внішня кон’юнктура (ціни на основні товари вітчизняного експорту) і внутрішня 

фінансова політика. Циклічність національної економіки пов’язана з більшістю 

сировинних товарів і продукції їх первинної переробки, які експортує Україна. 

Перспективний напрям досліджень міжнародних зв’язків – карти типології 

країн за характером їх участі в міжнародному поділі праці. Це можуть бути типо-

логії країн за інтенсивністю міжнародних торговельних зв’язків або їх динамікою 

в часі, спеціалізацією зовнішньої торгівлі тощо. Приклад такої класифікації країн 

світу за особливостями участі в міжнародному поділі праці [148]: 1) – країни, що 

мають в надлишку трудові ресурси і за певних обставин можуть імпортувати ка-

піталомісткі товари або запозичувати капітал за кордоном; 2) країни з високим 

запасом капіталу, які можуть імпортувати трудомісткі товари або вдатися до най-

му робітників-мігрантів; 3) країни, дуже малі для того щоб дозволити собі мати 

фірми оптимально ефективного розміру; вони можуть імпортувати товари, які 

виробляють великі фірми і тому мають у цьому перевагу, або дозволити місцеве 

виробництво таких товарів філіями зарубіжних фірм. 

Реклама є ще одним напрямом використання карт зовнішньої торгівлі з боку 

бізнесових структур для здійснення комунікації з клієнтами. Це можуть бути най-

простіші адресні карти: 1) розміщення виробничих та торговельних представ-

ництв компаній, закордонних представництв транснаціональних банків, фірм, 

організацій, родовищ природних ресурсів, що використовуються у виробничому 

циклі; 2) участь фахівців у роботах на різних об’єктах за кордоном; 3) географія 

експортних поставок; 4) розподіл відвідувачів виставок за країнами тощо. Карти, 

які відображають місце розташування виробника товару, а іноді шляхи його тран-

спортування, В.О. Шевченко [331] відносить до адресних. Такі карти часто роз-

міщують на упаковках (ярликах) продовольчих, промислових та інших товарів, 

офіційних сайтах компаній. Їх мета – привернути увагу потенційних партнерів до 

нових ринків, а клієнтів заохотити до купівлі екзотичних товарів. Інший напрям 

відображення міжнародних зв’язків у рекламі – показ довідкової інформації про 
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транспортне сполучення. Інтерактивна карта на службі «Skyscanner» виступає як 

інтерфейс користувача для пошуку і бронювання авіаквитків різних авіакомпаній 

на рейси по всьому світу. Фон карти способом псевдоізоліній відображає зони з 

однаковою вартістю авіаквитків.

Використання карт у ЗМІ справедливо пов’язують з трьома головними на-

прямами: дизайнерським, ілюстративним та аналітичним. Для цих же задач ви-

користовуються і карти міжнародних зв’язків України [331, с. 119]. 

Дизайнерський напрям передбачає використання карти як елемента графічно-

го оформлення видання, телевізійної студії. Це пов’язане з тим, що картографічне 

зображення приваблює читачів і прикрашає публікацію. Ілюстративний напрям 

зводиться до того, що карти є лише ілюстраціями до інформаційного повідомлен-

ня, яке може бути оформлене у вигляді тексту чи відеоряду і зміст карти сприй-

мається як додаток до нього. Аналітичний напрям передбачає використання карт 

як головних носіїв інформації. 

Велика частка карт у ЗМІ присвячена відображенню міжнародних зв’язків, 

особливо політичних, причому їх кількість зростає в трансформаційні періоди 

в житті країн. Відомий польський дослідник історії картографії П. Ковальський 

в ході дослідження періоду між двома світовими війнами в польській картогра-

фії (1918-1939 рр.) [370] засвідчує істотне зростання кількості карт у польських 

друкованих ЗМІ в другій половині 1930-х у зв’язку зі збільшенням кількості між-

народних конфліктів. 

За даними польського дослідника, багато карт присвячено висвітленню між-

народних конфліктів, як політичних так і військових (війни на Близькому Сході, 

Балканах, в Іраку, Югославії). Найбільші газети присвячують цій темі близько 

третини карт. Коментарі журналістів часто супроводжуються картами на спро-

щеній географічній основі, з відображенням подій, викладених в репортажах, або 

показують райони конфліктів і результати мирних переговорів. Карти маршрутів 

експедицій, поїздок, зустрічей складають майже 13 %. 

Політичні зміни в Україні після 1989 року, зокрема зменшення впливу цензу-

ри і ліквідація державної монополії на ЗМІ, мали значний вплив на розвиток карт 
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у ЗМІ. З розвитком економіки України і зростанням відносин із закордоном, в 

пресі з’являються карти із зазначенням міжнародних шляхів сполучення, позна-

чення ВЕЗ, пунктів перетину кордону тощо. 

Процес приватизації, а також приплив іноземних інвестицій призвів до поси-

лення конкуренції і поліпшення видавничих стандартів. Карти в ЗМІ ще напри-

кінці 80-х – початку 90-х років створювалися переважно за допомогою фотоме-

ханічної технології. Залучення у видавничий процес ПК дозволило редакторам 

покращити якість карт і використовувати спеціалізовані послуги інфографіки 

(надається Reuters, AP, AFP, Graphic News, ІТАР/ ТАСС). Ці інформаційні агенції 

упорядковують різноманітну інформацію26 у вигляді карт, графіків, схем і діа-

грам, що дозволяє друкованим, Інтернет і телевізійним ЗМІ оперативно ілюстру-

вати міжнародні події. Інфографіка робить можливим наочну передачу інформа-

ції і краще доносить зміст новини або події до свідомості читача і глядача. 

Нині коло питань міжнародних зв’язків, що ілюструється за допомогою ви-

користання карт, стає дедалі ширшим (міжнародна комерційна діяльність, між-

народний зв’язок, міжнародні транспортні коридори тощо.

 Сучасні карти, опубліковані в ЗМІ можуть і повинні мати виховну функцію. 

Залучення до публікації карт, виготовлених іноземними інформаційними агенці-

ями, може відбуватися всупереч національній інформаційній політиці держави 

та провакувати суспільно-політичні конфлікти. Численні напрями використання 

карт міжнародних зв’язків визначають перспективи розвитку цього напряму гео-

графічної картографії в Україні. Особливо ефективне воно у процесі математи-

ко-картографічного моделювання з метою відображення проміжних та кінцевих 

результатів моделювання; надзвичайно корисне для передачі синтетичних харак-

теристик міжнародних зв’язків: типологій країн, регіонів та міст; перспективне 

для вирішенняі завдань міжнародного маркетингу, при аналізі стану міжнарод-

них ринків товарів і послуг.  Не зважаючи на розширення використання карт в 

навчальному процесі, ЗМІ, багато сюжетів залишаються висвітленими недостат-

ньо, що стосується насамперед карт міжнародних культурних зв’язків. 

26 Інформаційні блоки змі називають «інфографікою».
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Картографування міжнародних зв’язків формується як нова галузь геогра-

фічної картографії на основі картографування міжнародних транспортно-еконо-

мічних і культурних зв’язків, міжнародних міграцій населення й політико-гео-

графічного картографування. Незважаючи на спорідненість з іншими напрямами 

соціально-економічної та політичної картографії, вони характеризуються пев-

ними особливостями: цілі використання карт міжнародних зв’язків в обґрун-

туванні зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності зумовлюють 

першочерговість відображення сюжетів загальнодержавної ваги (дипломатичної 

діяльності, міжнародних угод, експорту та імпорту товарів і послуг, торговель-

ного балансу, інвестицій, міжнародних міграцій населення, культурних зв’язків); 

картографування міжнародних зв’язків передбачає відображення геосистеми в 

цілому, а не лише економічних та міграційних міжнародних потоків (неабияка 

увага має приділятися картографуванню міжнародних відносин у галузях політи-

ки, культури, релігії тощо, їх передумов і наслідків); у змісті досліджуваних карт 

міжнародних зв’язків знаходять відображення такі суспільні феномени: а) пото-

ки речовини, енергії та інформації, які поєднують різні країни, нації, народи, со-

ціокультурні системи, цивілізації; б) об’єкти, притаманні лише глобальному рів-

ню дослідження соціокультурного простору планети (геополітичне положення, 

осі, центри, коди, рубежі, геоекономічні полюси, зони національних інтересів, 

конфлікти тощо); оглядові масштаби цих карт визначають різноманітність за-

стосування картографічних проекцій, високий ступінь генералізації географічної 

основи та чітку відповідність тематичного змісту певним науковим концепціям. 

В нинішніх умовах трансформації господарства України науковці все активні-

ше опрацьовують новітні сфери дослідження (кордони і геополітика, міжнародні 

зв’язки та відносини). Дослідження міжнародних зв’язків, на нашу думку, пере-

бувають в тісному сусідстві з областю досліджень специфічних уявлень про про-

стір, які ще називають ментальною картографією. Картографування міжнарод-

них зв’язків створює необхідні умови для розвитку просторового мислення лю-

дей, розуміння процесів, що відбуваються в світогосподарській системі, форму-

вання майбутніх їх напрямків. Головними сюжетами таких карт є стан, динаміка 
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та прогноз міжнародних політичних, економічних, міграційних та культурних 

зв’язків.
4.7 Висновки до розділу 4

1. У розділі викладено наукові положення використання карт міжнародних 

політичних, економічних, міграційних та культурних зв’язків як комп’ютерного 

електронно-графічного моделювання, сутність якого полягає у побудові гео-

інформаційних моделей та їх аналізі для вивчення взаємодії об’єктів світової 

суспільно-територіальної системи. Обґрунтовані особливості застосування гео-

інформаційного моделювання для дослідження міжнародних зв’язків України: 

ГІС-аналіз, математико-картографічне та імітаційне моделювання. 

Проаналізовано особливості формування географічних образів міжнародних 

зв’язків України як ментальних карт (уявлень про певну частину простору) при 

використанні карт різними споживачами.   

Розроблені рекомендації щодо здійснення картографічного аналізу і синтезу 

інформації про стан міжнародних зв'язків  України, обґрунтовані напрями мате-

матико-картографічного моделювання міжнародних зв’язків України; визначені 

методичні підходи до створення синтетичних карт міжнародних зв’язків України 

(типологічних, районування).  

На етапі аналізу здійснюється декомпозиція системи міжнародних зв'язків 

як об’єкта дослідження, на етапі синтезу формується інтегральне зображення 

об’єкту дослідження в синтетичних показниках. Рекомендовані такі напрями 

синтезу показників передумов і наслідків міжнародних зв’язків: прямі інозем-

ні інвестиції, структура, обсяги та динаміка міжнародних торговельних зв’язків 

країн світу з Україною тощо. 

Розроблені рекомендації стосовно методів створення типологічних карт країн 

світу за товарною структурою імпорту продовольчих товарів, за динамікою ім-

порту товарів з України та експорту товарів до України з країн світу. Для розра-

хунків використано метод нейронних мереж (самоорганізаційні карти Кохонена), 

який дозволяє здійснювати узагальнення показників шляхом рішення багато-

параметричної задачі нелінійної оптимізації. В результаті застосування методу 
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було виявлено кластери країн за спеціалізацією структури та динаміки імпор-

ту та експорту. На основі аналізу статистичних та текстових джерел розробле-

ні рекомендації щодо створення карт типів міст – центрів міжнародних зв’язків 

України, типів країн за показниками динаміки міграційного руху населення. На 

основі методів контент-аналізу та івент-аналізу розроблено карти інформаційної 

зв’язаності України з країнами світу. 

В роботі розроблені рекомендації щодо напрямів практичного використання 

карт міжнародних зв’язків України: для геопланування, просвітницької діяльнос-

ті, маркетингу і реклами. 

Обґрунтовані пропозиції щодо використання карт міжнародних зв'язків в про-

цесі геопланування території України з метою підтримки рішень в галузі регіо-

нальної політики та регіонального розвитку. Запропоновані етапи використання 

карт міжнародних зв’язків: інформування громадян про міжнародну діяльність 

держави; аналіз картографічної інформації про стан міжнародних зв’язків; ство-

рення синтетичних та прогнозних карт міжнародних зв’язків. 

Автором обґрунтовано основні напрями використання карт міжнародних 

зв’язків у навчальному процесі та просвітницькій. Вперше розроблено рекомен-

дації картографічного забезпечення картами міжнародних зв’язків діяльності у 

галузі міжнародного маркетингу. Удосконалено перелік функцій карт міжнарод-

них зв'язків для засобів масової інформації. 
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ВИСНОВКИ

Проведене дослідження виходять з положень постнекласичної науки і спря-

моване на соціально значущу ціль: забезпечення  громадян, урядів, бізнесу ін-

формацією для прийняття рішень на міжнародній арені й завдань, важливих з по-

зицій внутрішньої логіки розвитку картографії – обґрунтування теоретико-мето-

дологічних та методичних основ картографування міжнародних зв’язків України. 

Сформулюємо результати виконаного дослідження: 

1. Концепція міжнародних зв'язків як складної територіальної системи являє 

собою комплекс поглядів, уявлень, ідей, спрямованих на пояснення явищ і про-

цесів, що супроводжують здійснення міжнародних зв’язків. Концепція перед-

бачає створення універсальної розширюваної системи картографічних моделей, 

яка комплексно відображає зміст, стан, динаміку та функціонування міжнарод-

них зв’язків та забезпечує картографічне дослідження потоків людей, речовини, 

енергії та інформації, що здійснюється країнами, суб’єктами господарської ді-

яльності, і окремими громадянами на міжнародному рівні.  

2. Опрацьована методологія картографічного дослідження. Визначено перелік 

засобів моделювання: матеріальні (карти), мовні (тексти), математичні та логіч-

ні (моделі), інформаційні (моделі і бази даних). Обґрунтовано застосування сис-

темного, синергетичного, математичного та інформаційного підходів, які разом з 

принципами (комплексності, синтезу, історизму, динамізму, репрезентативності 

інформації та проблемної орієнтації) у сукупності формулюють методологічну 

систему дослідження. Розроблена організаційна схема наукового дослідження, 

запропоновані  його етапи: виокремлення об’єкта картографування, опрацюван-

ня інформаційної бази, картографічне моделювання та обґрунтування напрямів 

використання карт в науковій та практичній діяльності.

3. Вивчення та узагальнення наукових публікацій в галузі картографування 

міжнародних зв'язків та досвіду їх тематичного й атласного картографування 

дозволили провести періодизацію цього напряму географічної картографії: 1) 

новий час (ХІХ – початок ХХ ст. – окремі картографічні сюжети); 2) біполяр-

ний світ (1917-1991 – ідеологічна цензура змісту карт у радянський період); 3) 
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постбіполярний світ (після 1991 р. до нинішнього часу). Ознакою сучасного пері-

оду є недостатньо повна реалізація потенціалу картографії у справі створення та 

використання карт міжнародних зв'язків, відсутність системного розгляду різних 

видів зв'язків. Авторське узагальнення підсумовує досвід попереднього розвитку 

картографування міжнародних зв'язків і  слугує поштовхом для синтезу знань 

про об'єкт у формі цілісної інформаційної картографічної системи.  

4. Систематизований поняттєво-термінологічний апарат картографічного до-

слідження міжнародних зв'язків, який узагальнює уявлення про їхню ієрархію, 

просторову, управлінську та компонентно-функціональну структуру. Встановлено 

зміст і взаємозв’язок понять «міжнародні зв’язки», «міждержавні зв’язки», «типи 

міжнародних зв’язків», «передумови і наслідки міжнародних зв’язків».

5. Розроблена концепція картографічного моделювання міжнародних зв’язків, 

зокрема їх структурно-графічне моделювання. Це дозволило логічно упорядку-

вати та поглибити уявлення про їхню структуру  як об’єкта картографування. 

Розглянута функціональна, територіальна та управлінська структура міжнарод-

них зв’язків. За суспільними функціями автором виокремлені такі групи міжна-

родних зв’язків: політичні, міграційні, економічні, культурні. 

6. Опрацьована системна класифікація карт міжнародних зв’язків за такими 

критеріями: просторовим охопленням; фазами процесу зв’язку; часовим періо-

дом зв’язків тощо. Основу класифікації карт за змістом становлять уявлення про 

функції зв’язків: політичні, міграційні, економічні, культурні. 

7. На основі розроблених структурно-графічних моделей здійснено обґрун-

тування тематики та змісту відповідних серій тематичних карт: 1) передумов та 

інфраструктури міжнародних зв’язків (фізико-географічні умови й ресурси, роз-

міщення населення,   політичне становище у світі, виробництво і торгівля, інфра-

структура); 2) міжнародних політичних зв’язків України; 3) міжнародних мігра-

ційних зв’язків України; 4) міжнародних економічних зв’язків України; 5) міжна-

родних культурних зв’язків України. Окремо розглянуто картографічні сюжети, 

присвячені питанням міжнародного туризму та безпеки міжнародних зв’язків. 

Визначені особливості використання способів картографічного відображення 
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для картографування міжнародних зв’язків. 

8. Опрацьовано особливості створення електронних географічних карт-основ 

(базових наборів даних) для картографування міжнародних зв’язків України. 

Рекомендовано масштаби карт, перелік картографічних проекцій, особливості 

компонування карт, обґрунтовано перелік інформаційних ресурсів, які викорис-

товуються в процесі картографування, здійснена їх класифікація. Запропонована 

структура інтегрованих атрибутивних баз даних окремих видів зв’язків.   

9. Теоретично обґрунтована та експериментально доведена доцільність вико-

ристання методу нейронних мереж для типізації країн за товарною структурою 

міжнародної торгівлі, динамікою експорту та імпорту.  На базі запропонованої 

методики створені оригінальні за змістом синтетичні карти міжнародних зв’язків.

10. Апробація методики картографування міжнародних зв’язків здійснена на 

базі геоінформаційного підходу шляхом створення карт міжнародних зв’язків. В 

серії вміщені карти, які показують можливості використання різних інформацій-

них джерел, різних проекцій та компонування, зображувальних засобів та спосо-

бів картографічного відображення та представляють різні тематичні групи між-

народних зв’язків.   

11. Обґрунтовані наукові положення використання карт міжнародних  зв’язків, 

зокрема, шляхом побудови похідних геоінформаційних моделей та їхньому ана-

лізі для вивчення взаємодії об’єктів у межах світової суспільно-територіальної 

системи. Розглянута перформативна функція карт, що відповідає за формування 

у читача просторових уявлень про розвиток міжнародних зв’язків у майбутньо-

му. Визначені функції карт міжнародних зв’язків: науково-довідкова – забезпе-

чення наукових досліджень; управлінська – обґрунтування прийняття рішень у 

державному та корпоративному управлінні; навчально-просвітницька – форму-

вання цілісного уявлення про сукупність процесів, які характеризують сучасну 

світову СТС.

Здійснене дослідження дозволяє систематизувати створені раніше карти, а 

також передбачити майбутні можливі напрями картографічних досліджень між-

народних зв'язків. Розроблені автором наукові положення збагачують теорію 
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картографії та розв’язують наукову проблему обґрунтування теоретико-методо-

логічних засад картографічного дослідження міжнародних зв’язків України у ви-

гляді нового проблемно-орієнтованого напряму тематичної картографії. 
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 ДОДАТКИ

 ДОДАТОК А
Таблиця А.1 Функціональна типологія міжнародних зв’язків1

 

Функціональні групи зв’язків Цільова функція (мета здійснення) Типи міжнародних зв’язків  (приклади тематики карт)
НАСЕЛЕННЯ

Соціально-виробничі
Н2

(S11, S12) Досягнення місць прикладання праці Трудові міграції, човникові поїздки, відрядження, робота в закордонних представництвах; сезонні / 
вахтові поїздки. 
Робота, пов’язана з тривалими поїздками (дипломатична служба; моряки, геологи, геофізики).

Міграційні Н1 (S14, S21) Досягнення місць проживання Міграції: сезонні, маятникові; на постійне місце проживання; поїздки до родичів. 
Соціально-медичні Н3 (S13) Досягнення місць лікування, оздоровлення Медичне обслуговування за кордоном. 
Соціально-культурні 
Н3

(S13, S19, S22) Досягнення місць задоволення 
культурних, освітніх, наукових, спортивних 
потреб

Пізнавальний туризм, навчання, стажування.
Паломництво, участь у спортивних змаганнях, 
вболівання за спортсменів.

Соціально-природні Н4 (S18) Досягнення місць відпочинку, дослідження 
компонентів природи 

Екстремальний туризм, експедиції, наукові станції. 

Соціально-політичні Н0 Досягнення місць політичних подій з метою 
участі в них; депортація 

«Політичний туризм» – участь у політичних акціях («Грінпіс»), депортація нелегальних мігрантів. 

Соціальні. Неврегульовані, 
протиправні Н1

Неврегульоване та протиправне переміщення 
населення 

Незаконний перетин кордону, неврегульована міграція,
торгівля людьми, секс-туризм.

РЕЧОВИНА, ЕНЕРГІЯ 
 
Природно-господарські
В4

Переміщення сировини, енергії, використання 
природних об’єктів (S1), (S16), (S20) 

Видобуток природних ресурсів, отримання мінеральної сировини за межами території країни 
(шельф, нейтральні води, діяльність ТНК), акліматизовані та інтродуковані види біоти, біоінвазії.

Господарські В1 Переміщення готової продукції та 
напівфабрикатів, (S2, S3, S4,S6, S7,S8, S10, S15, S17) 

Торгівля товарами і послугами, човникова торгівля; кооперування. 

Соціальні речовинні Переміщення приватних вантажів Поштові пересилання вантажів. 
Соціально-природні та 
господарсько- природні 
В4

S9 – переміщення відходів, забруднення і зміна 
природного середовища; S26,- спільне джерело 
екологічного впливу; S27 – спільний об’єкт 
екологічного впливу

Транскордонне переміщення промислових відходів; морське сміття, загублені, залишені, або іншим 
чином викинуті знаряддя лову, засмічення територій, пов’язане з міжнародним туризмом. 

Військово-політичні І1 Переміщення техніки, інструментів та 
матеріалів (зброї) в ході військових операцій 

Міжнародні навчання, розміщення військових баз за кордоном, торгівля зброєю. 

Гуманітарні І1 Переміщення вантажів з метою подолання 
наслідків аварій та катастроф 

Гуманітарна допомога: гуманітарні вантажі, (ліки, намети, одяг, ковдри).

Економічні неврегульова ні та 
протиправні В1

Переміщення контрафактних товарів Контрабанда, незаконна торгівля зброєю. 

ІНФОРМАЦІЯ
Інформаційно –виробничі К2 (S5, S23, S24, S25) Поширення інформації для 

виробництва 
Виставки, ярмарки, конференції, науково-технічна інформація, патенти, ліцензування, науково-
технічні публікації, маркетинг, реклама. 

Інформаційно- соціальні
І1, К1

Поширення інформації серед населення Задоволення освітніх, культурних та духовно-пізнавальних потреб (мистецтво, освіта, наука, релігія), 
кіноіндустрія, шоу-бізнес, Інтернет, телебачення, радіомовлення, ЗМІ, пошта, телефонний зв’язок.  

Інформаційні  міжкультурні 
К3

Обмін інформацією в сфері культури Співробітництво в культурній, науковій, освітній сферах. 

Інформаційні   природні 
моніторингові К4

Збір і поширення інформації про природне 
середовище

Дослідження природного середовища, його моніторинг, управління міжнародними річковими 
басейнами, обмін метеорологічною, синоптичною та сейсмічною інформацією. 

Інформаційно – політичні
К0, П1, П2, П3, П4, П5, П6

Поширення органами влади інформації з 
політичною метою 

Управління міждержавними відносинами, діяльність міжнародних організацій; обслуговування і 
захист громадян на території інших держав, ідеологічний вплив на населення сусідніх держав, угоди, 
формування іміджу території, пропаганда

  Індекси S2, S3 та інші в таблиці відповідають нумерації видів зв’язків у [218].
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Функціональні групи зв’язків Цільова функція 
(мета здійснення) 

Типи міжнародних зв’язків 
(приклади тематики карт)

ФІНАНСИ 
Фінансові Господарські Переміщення державних та корпоративних 

фінансів
Оплата за товари і послуги, прямі та портфельні інвестиції, злиття і   поглинання компаній 

Фінансові Соціальні Переміщення приватних фінансових 
ресурсів

Приватні грошові перекази   

Фінансові Гуманітарні Міжнародна фінансова допомога Фінансова допомога для подолання наслідків аварій та катастроф

Фінансові неврегульовані та 
протиправні

Економічна злочинність Відмивання грошей, хабарництво, заниження доходу по експортно-імпортних операціях, таємний вивіз 
за кордон прибутку СП, маніпуляції з цінами на товари та послуги, перерахування грошей на рахунки 
фіктивних фірм тощо 
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№ Назва картографічного твору. Місце та рік видання (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Автономна республіка Крим. Атлас, 2003 [396].    4 4    х     х
2 Алтайский край. Атлас. Т.2, 1980 [397]. 2  1 1   х х     
3 Атлас Волинської області [400].   1         
4 Атлас Вчителя, 2010 [401]. 44 4 12 6 22 х х х х х х
5 Атлас Донецкой области,1982 [402]. 1  1         
6 Атлас Закарпатської області, 1991 [403 ]. 1  1         
7 Атлас Івано-Франківської області, 1990 [404]. 1  1    х      
8 Атлас Латинской Америки, 1968 [405]. 2  2         
9 Атлас Литовской ССР, 1981 [406]. 3  2 1   х  х     
10 Атлас Львівської області, 1989 [435]. 1  1         
11 Атлас Новосибирской области, 1970 [457]. 2  2      х    
12 Атлас Придністровіської Молдавської Республіки, 2000 [408]. 2  1  1   х     
13 Атлас Світу. Переклад Collins world atlas, 2005 [409]. 6 1 2 2 1  х  х х х х
14 Атлас Северного Казахстана, 1970 [410]. 2  2    х  х     
15 Атлас социально-экономического развития РФ, 2009 [411]. 5   5         
16 Атлас этнополитической истории Кавказа, 2007 [412]. 1   1        
17 Атлас. Економічна і соціальна географія України, видавництво «Ранок», 2010 [414].   9 2  х х х    
18 Большой советский атлас мира. Т. 2, 1939 [416]. 18  17 1        
19 Внешнеэкономическое сотрудничество Дальневосточного федерального округа, 2006 [417]. 3   3         
20 Географический атлас для 9 класса, 1986 [420]. 11  4  7   х     
21 Географический атлас для 9 класса, 1991 [421]. 2  1  1   х     
22 Географический атлас для учителей средней школы, 1982 [422]. 2  2         
23 География стран СНГ и Балтии, 2004 [424]. 5 1  3 1   х   х
24 Географія України для 8-9 класу, видавництво «ІПТ», 2002 [425]. 16 1 3 2 10   х   х  х
25 Глобальні проблеми світу, 2009 [426]. 8  6 2  х х х х х  
26 Економічна і соціальна географія світу 10-11 кл., видавництво “Картографія” [429].   14 1 3 4 6   х   х   х
27 Економічна і соціальна географія України. 9 клас, 2008 [430]. 5  2 1 2   х   х   
28 Комплексний атлас Київської області, 2009 [433]. 6  1 3 2 х х  х х  
29 Лоза Ю. Україна Історичний атлас 9 клас, 2010 [434]. 15   13 2 х х     
30 Национальный атлас России. Т. 3 Население. Экономика. 2008 [454].   8 2 4 2  х х х х х х
31 Національний атлас України , 2007 [455]. 34 2 16 10 6 х х х х   
32 Україна. Промисловість та інвестиційна діяльність, 2003 [460]. 8  7  1  х  х     
33 Українці. Східна діаспора, 1993 [461].      х х х х   х
34 Atlas de l’immigration en France, 2002 [581]. 12   12   х  х  х  х х  
35 Atlas d’une nouvelle Europe,  2004 [569]. 41 8 15 18  х х х х   
36 Atlas of Japan, 1974 [466]. 2  2         
37 Atlas of Korea Seoul, 2005 [467]. 3  3   х х     
38 Atlas of the Slovak Republic, 2002 [463]. 5  1 3 1   х  х  х  х  
39 Lacoste Y. Atlas 2000; la France et le monde, 1986 [512].   2         
40 Le Mond Diplomatique Атлас, 2007 [476]. 74 10 15 16 33 х х х х  х
41 South Eastern Europe in Maps, 2007 [585]. 5  1 4   х    х   
42 Ukraine in Maps, 2008 [493]. 25 17 5 1 2 х х х х   

Таблиця А.2 Відображення міжнародних зв’язків у географічних атласах
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ДОДАТОК Б

Рисунок Б.1 а) Європа. Дипломатичні зв'язки. б) Світ. Імідж місць проживання. 
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Додаток Б-3

Продовження додатку Б
Рисунок Б.3 а) Типи країн за динамікою експорту товарів до України. 
б) Типи країн за динамікою імпорту товарів з України.
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314 Продовження додатку Б
Рисунок Б.5. а) Міжнародні туристичні прибуття до України. 
б) Неврегульована міграція
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Продовження додатку Б

Рисунок Б.7 а) Імпорт риби до України. б) Типи країн за структурою експорту 
товарів з України
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Продовження додатку Б

Рисунок Б.9 а) Міжнародні туристичні прибуття до України. б) Іноземні 
студенти
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ДОДАТОК В

Копії довідок про впровадження результатів дослідження
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