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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Вивчення трансформації регіональних 

систем розселення (РСР) в умовах реформування економіки, складних 

демографічних змін та перетворення суспільства в постіндустріальне, 

інформаційне є досить актуальним. У пострадянський період внаслідок переходу 

до ринкової економіки та посилення впливу глобалізації РСР зазнали істотних 

змін. Це, перш за все, було зумовлено економічною нестабільністю, погіршенням 

демографічної ситуації, високим рівнем безробіття, міграційною поведінкою 

населення та впливом урбанізації. Як наслідок, скорочується кількість та 

змінюються розміри сільських та невеликих міських поселень, водночас значно 

втрачають населення і окремі великі міста.  

Трансформація РСР в Україні має суттєві просторові відміни. Зважаючи на 

виникнення нових викликів постіндустріальних змін на особливу увагу 

заслуговує дослідження зрушень у системах розселення індустріальних регіонів, 

зокрема Запорізької області. Вивченню розселення населення в Запорізькі області 

присвячено ряд робіт, зокрема, Є. Благової щодо формування системи розселення 

Запорізької області в умовах інтенсивного розвитку суспільного виробництва, 

Л. Донченко щодо територіальної організації рекреаційної системи розселення на 

прикладі Запорізького Приазов’я, М. Сажнєва щодо функціонального 

взаєморозвитку сільських та міських місцевостей Мелітопольського суспільно-

географічного регіону. Проте, за останнє десятиліття відбулися суттєві зміни у 

Запорізькому регіоні. Також слід наголосити на необхідності проведення 

комплексного дослідження трансформації РСР Запорізької області, аналізу 

формування та розвитку субрегіональних систем розселення (далі – ССР), оцінки 

ролі центрів розселення. 

Вищезазначене й зумовило вибір теми дисертаційної роботи, її мету та 

дослідницькі завдання. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці вітчизняних 

та зарубіжних вчених з теорії суспільної географії, географії населення та 

розселення, урбаністичної географії, географії сільської місцевості, зокрема, 

М. Барановського, О. Гладкого, І. Гукалової, В. Джамана, А. Доценка, В. Круля,  

К. Мезенцева, Л. Нємець, Я. Олійника, Г. Підгрушного, М. Пістуна, 

Ю. Пітюренка, К. Сегіди, О. Топчієва, О. Шаблія, В. Яворської та інших.  

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

робота пов’язана з науково-дослідною роботи, що виконувалася на географічному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

зокрема «Просторові трансформації в Україні: моделі модернізації та планування 

міських територій» (номер держреєстрації 0116U002636, довідка № 050/721-30 від 

29.05.2019 р.), а також  з науковою темою кафедри економіки, управління та 

адміністрування Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького «Антикризове управління сучасною економікою України 

та її регіонів в умовах трансформаційних перетворень» (номер держреєстрації 

0118U004183, 2018-2020 рр.).  
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Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – виявити просторово-

часові особливості трансформації системи розселення Запорізької області, 

визначити ключові проблеми та шляхи їх розв’язання. Для досягнення 

поставленої мети виконувалися такі завдання: 

- на основі аналізу попередніх досліджень вдосконалити поняттєво-

термінологічний апарат суспільно-географічного дослідження РСР; 

- сформулювати методику дослідження РСР; 

- здійснити комплексну оцінку чинників формування та трансформації 

системи розселення Запорізької області; 

-  проаналізувати історико-географічні особливості заселення території 

Запорізької області; 

- виявити просторово-часові особливості трансформації системи розселення 

Запорізької області, визначити специфіку основних типів територіальної 

структури розселення досліджуваного регіону; 

-  виявити особливості демографічних змін та забудови території Запорізької 

області на різних таксономічних рівнях; 

- проаналізувати роль Запоріжжя як центру РСР, провести порівняльний 

аналіз Мелітополя та Бердянська як центрів ССР; 

- виявити проблеми та обґрунтувати шляхи подолання негативних наслідків 

трансформації системи розселення Запорізької області. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є регіональна система розселення 

Запорізької області. Предмет дослідження – суспільно-географічні аспекти 

трансформації системи розселення Запорізької області. 

Методика та методи дослідження. Основними теоретико-методологічними 

підходами дисертаційного дослідження є системно-структурний, просторовий, 

історичний. Для дослідження трансформації РСР Запорізької області  

використовувались світоглядно-філософські, загальнонаукові та конкретно-

наукові методи дослідження. Зокрема, в роботі використано методи аналізу і 

синтезу, індукції та дедукції, літературний (при обґрунтуванні теоретико-

методичних основ дослідження РСР, аналізі поняттєво-термінологічного апарату), 

системно-структурного аналізу і синтезу, порівняльно-географічний, історичний, 

методи теорії графів (при оцінці факторів та просторово-часовому аналізі 

трансформації РСР Запорізької області), спостереження, математико-статистичний, 

районування, групування, центрографічний, математико-картографічний, аналізу 

аерофото- та космічних знімків (при дослідженні просторових особливостей 

трансформації РСР на різних таксономічних рівнях), SWOT-аналізу, експертних 

оцінок, прогнозування (при визначенні проблем та обґрунтування перспектив 

розвитку РСР Запорізької області).  

Інформаційною основою дисертаційного дослідження стали дані Головного 

управління статистики в Запорізькій області, Державної служби статистики 

України,  нормативно-правові акти з питань адміністративно-територіального 

устрою України, наукові напрацювання вітчизняних та зарубіжних вчених, 

результати особистих досліджень автора. 
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Обробка та візуалізація аналітичної інформації здійснювалися за допомогою 

програмного забезпечення Microsoft Office Excel, MapInfo, а також SAS Planet, що 

призначена для перегляду і завантаження супутникових знімків високої 

роздільної здатності, Surfer для побудови моделей потенціалів поля розселення.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що автором 

вперше: 

- виявлено просторово-часові особливості трансформації системи 

розселення Запорізької області; 

- виявлено особливості демографічних змін у локальних системах 

розселення за період 1970-2017 рр., визначено площі територій під забудовою в 

розрізі окремих поселень, локальних систем розселення та регіону в цілому; 

удосконалено: 

- поняттєво-термінологічний апарат дослідження РСР, зокрема 

запропоновано авторське трактування поняття трансформації системи розселення; 

- методику дослідження РСР; 

- періодизацію заселення території Запорізької області; 

набули подальшого розвитку: 

- оцінка чинників формування і трансформації системи розселення 

Запорізької області; 

- оцінка ролі Запоріжжя як центру РСР, дослідження внутрішньої 

структури Мелітополя як центру ССР, лінійно-фасадного та лінійно-вузлового 

типів територіальної структури розселення регіону; 

- виявлення проблем та обґрунтування перспективних напрямів подолання 

негативних наслідків трансформації системи розселення Запорізької області. 

Практичне значення результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження можуть бути використані директоратами з питань розвитку 

місцевого самоврядування,  територіальної організації влади та  адміністративно-

територіального устрою, регіонального розвитку, просторового планування 

територій та архітектури Міністерства розвитку громад та територій України,  

Запорізькою обласною державною адміністрацією та органами місцевого 

самоврядування. Основні положення дисертаційного дослідження були 

використані Мелітопольською районною державною адміністрацією під час 

розробки Перспективного плану розвитку Мелітопольського району Запорізької 

області на 2019-2021 роки (довідка № 01-22/268 від 30.05.2019 р.). Також 

результати роботи використані при розробці Проекту «Розробка місцевих схем 

формування екологічної мережі Запорізької області» (договір №8 від 

23.06.2018 р.), зокрема при складанні соціально-економічної характеристики 

районів Запорізької області (довідка № 27 від 16.05.2019 р.).  

Результати наукових досліджень впроваджено у навчальний процес на 

географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка при викладанні дисциплін «Економічна та соціальна географія 

України», «Суспільна географія» та «Сучасні концепції регіонального розвитку» 

(довідка № 050/722-30 від 29.05.2019 р.).  
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

науковою працею автора, в якій висвітлено результати власних досліджень автора 

щодо суспільно-географічної оцінки факторів та виявлення просторово-часових 

особливостей трансформації системи розселення Запорізької області. З наукових 

праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті ідеї та розробки, які 

належать здобувачеві особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювалися на міжнародних, 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, з’їздах: ХІV, XV Міжнародних 

наукових міждисциплінарних конференцій студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Шевченківська весна» (м. Київ, 2016 р., 2017 р.); XII з’їзді Українського 

географічного товариства (м. Вінниця 2016 р.); Міжнародних науково-практичних 

конференціях студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон» (м. Харків, 

2016 р., 2017 р., 2019 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному 

контексті» (м. Мелітополь, 2017 р.); VII Міжнародній науково-практичній 

конференції «Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук 

шляхів вирішення» (м. Херсон, 2017 р.); VII Всеукраїнській науково-практичній 

конференції (з міжнародною участю) «Географія та екологія: наука і освіта» 

(м. Умань, 2018 р.); XІV Всеукраїнській науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Молоді науковці – географічній науці» 

(м. Київ, 2018 р.). Також результати наукових досліджень були опубліковані в 

матеріалах Інтернет-конференцій: ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Жовтневі наукові читання» (м. Вінниця, 2016 р.); науково-

практичної інтернет-конференції «Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, 

майбутнє» (м. Київ, 2017 р.); V міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Сучасний рух науки» (м. Дніпро, 2019 р.); ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного 

педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «Географія та туризм» (м. Харків, 

2019 р.); VIII Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої 

освіти та молодих учених «Розвиток соціально-економічних систем у 

трансформаційних умовах» (м. Бердянськ, 2019 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено у 22 

публікаціях загальним обсягом 5,61 д.а., з яких 4 наукові статті у наукових 

фахових виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз, та 

1 стаття у науковому періодичному виданні іншої держави (загальним обсягом 

2,21 д.а., у т.ч. 4 одноосібних), 2 наукових статті, що додатково відображають 

результати дисертаційного дослідження, 15 публікацій, які засвідчують апробацію 

матеріалів дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 4 розділів, 

висновку, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 293 

сторінки, з них основного тексту – 163 сторінки. Робота містить  111 рисунків, 33 

таблиці. Список використаних джерел нараховує 211 найменувань.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, визначено 

об’єкт та предмет, сформульовано мету та завдання дослідження, 

охарактеризовано теоретичні та методичні основи дослідження, розкрито наукову 

новизну одержаних результатів, їх теоретичну і практичну цінність, 

охарактеризовано апробацію результатів дослідження, структуру роботи. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

трансформації системи розселення регіону» сформульовано теоретичні засади 

та систематизовано поняттєво-термінологічний апарат дослідження РСР, розкрито 

поняття трансформації РСР, визначено та систематизовано її структуру, 

сформульовано методику дослідження РСР. 

Розселення населення можна розглядати як з динамічної, так і структурної 

точок зору. Динамічний підхід має на увазі розселення як процес та результат 

заселення територій, а структурний – сукупність мереж та систем розселення. 

Система розселення є комплексним суспільно-просторовим процесом, який 

включає в себе як мережу, так і зв’язки між населеними пунктами. Оскільки 

формування систем розселення пов’язане з просторовими та суспільними 

процесами, утворенням форм просторової організації суспільства, то система 

розселення виступає об’єктом суспільно-географічних досліджень. 

Структуру РСР можна розглядати за трьома основними напрямами: за 

елементами, за функціями та ієрархією (рис. 1). Елементами структури 

розселення є міські та сільські поселення. Всі населенні пункти в залежності від 

кількості функцій поділяють на дві категорії: поліфункціональні та 

монофункціональні. Ієрархія регіональної системи розселення складається з 

локального та регіонального рівнів. Проміжною стадією між ними виступає 

субрегіональна система розселення. 

Трансформація системи розселення – це суспільно-просторовий процес 

поступового переходу системи розселення до прогресивних (регресивних) станів 

за рахунок кількісних та якісних змін, що зумовлені демографічними, соціально-

економічними та організаційно-управлінськими чинниками. Відповідно, доцільно 

виділяти такі групи чинників, що спричинюють трансформаційні процеси в 

системах розселення: демографічні, соціально-економічні, транспортно-

інфраструктурні, нормативно-правові, екологічні, військово-політичні та науково-

технічні. 

Методика дослідження РСР включає чотири етапи: 1) теоретико-

методологічний (передбачає обґрунтування об’єкту та предмету дослідження, 

аналіз та узагальнення літературних джерел з досліджуваної тематики, 

систематизацію поняттєво-термінологічного апарату, розробку методики 

дослідження); 2) оціночний (включає визначення та оцінку головних чинників 

формування та трансформації системи розселення досліджуваного регіону);          

3) аналітико-синтетичний (передбачає аналіз сучасних особливостей 

трансформації РСР, визначення центру РСР, його впливу, ідентифікацію та 

характеристику субрегіональних центрів, визначення та аналіз типів 
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територіальної структури розселення регіону); 4) прогнозно-рекомендаційний 

(включає визначення головних проблем та перспектив трансформації РСР).  

 

 
Рис. 1. Структура регіональної системи розселення 

 

У другому розділі «Чинники формування і трансформації системи 

розселення Запорізької області» визначено та дано оцінку чинників, які 

впливають на формування та трансформацію системи розселення Запорізької 

області. Автором проаналізовані найголовніші з них, а саме: історико-географічні 

особливості формування поселенської мережі, географічне та транспортно-

географічне положення, природно-ресурсний потенціал, демографічну ситуацію, 

розвиток виробничої сфери, якість та різноманітність сфери послуг в регіоні. 

У результаті аналізу історико-географічного формування поселенської 

мережі виділено такі періоди заселення території Запорізької області: 

доіндустріальний (включає два періоди: до IX ст. та IX ст. – сер. ХІХ ст.), 

індустріальний (охоплює періоди: сер. ХІХ ст. – поч.. ХХ ст., поч. ХХ ст. – 

1991 р.) та постсоціалістичний (період після 1991 р.). Територія регіону 

характеризується пізнім заселенням області. Після активного процесу урбанізації 

в радянські часи, у постсоціалістичний період збереглася тенденція до зменшення 

кількості сільських поселень та чисельності населення в них. 

Запорізька область має дуже вигідне географічне положення – приморське 

положення території та сусідство з індустріальними регіонами країни. Проте, 

сусідство з територією проведення ООС та анексованою Російською Федерацією 

АР Крим спричинює суттєві загрози.  
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Міські поселення регіону більше тяжіють до залізничних транспортних 

шляхів. За допомогою методів теорії графів було визначено, що найвигіднішу 

транспортно-географічну доступність в області мають м. Токмак та м. Василівка 

(рис. 2).  

 
Рис. 2. Граф-модель транспортно-географічної доступності міст обласного 

значення та районних центрів Запорізької області 

 

Природно-ресурсний потенціал регіону у північній та центральній частинах 

області сприяє  розвитку добувної та переробної промисловості, а у південній – 

рекреації, торгівлі та рибному господарству, що, в свою чергу,  впливає на 

функції поселень. 

Демографічна ситуація безпосередньо впливає на людність поселень та їх 

динаміку. Чисельність населення Запорізької області щорічно зменшується. 

Спостерігається поляризація населення в напрямку обласного центру та великих 

міст області, внаслідок чого посилюється диспропорція у розселенні регіону. 

Через нестачу робочих місць у сільській місцевості відбувається відтік 

економічно активного населення до міст, тим самим спричинюючи «вимирання» 

сільських поселень. 

У виробничій сфері Запорізької області переважає промисловість. Вона 

виступає головним фактором формування та функціонування здебільшого 

міських поселень, які, в свою чергу, формують опорний каркас розселення 

індустріального регіону. В структурі промислового виробництва області 
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переважають чорна та кольорова металургія, електроенергетика, харчова 

промисловість та машинобудування. Сільське господарство впливає на 

формування системи сільського розселення завдяки розвитку виробничих та 

організаційних зв’язків. У рослинництві відбулась переорієнтація на виробництво 

озимої пшениці, соняшнику, ріпаку та сої. Лідируючі позиції в тваринництві 

зайняли свинарство та птахівництво.  

Сфера послуг відіграє роль активного притягального чинника для населення, 

стимулу і зростання його кількості в поселеннях, а також впливає на формування, 

розвиток або «вимирання»  останніх. Найбільша кількість закладів сфери послуг 

сконцентрована у міських поселеннях. Проте, міста Запорізької області 

забезпечені закладами соціальної сфери нерівномірно. 

У третьому розділі «Просторово-часові особливості трансформації 

системи розселення Запорізької області» виявлено просторово-часові 

особливості трансформації системи розселення Запорізької області, 

ідентифіковано роль Запоріжжя як центру РСР, проведено порівняльний аналіз 

міст Мелітополь та Бердянськ як центрів ССР, проаналізовано приморсько-

фасадний та лінійно-вузловий типи територіальної структури розселення 

Запорізької області. 

У результаті аналізу сучасної трансформації системи розселення Запорізької 

області було визначено, що поселенська трансформація характеризується 

зменшенням сільських поселень та збільшенням міських. Проте, процес 

отримання статусу міських поселень спостерігався у радянський період. Майже у 

всіх локальних системах розселення (ЛСР) області зменшилась кількість поселень 

(окрім Мелітопольської), інтенсивніше цей процес відбувався у Веселівській ЛСР 

(скорочення на третину поселень) (рис. 3). Площа забудованої території поселень 

складає лише 1/20 території регіону. Найбільш забудованими є Запорізька та 

Кам’янсько-Дніпровська ЛСР.   

Особливості структурних трансформацій визначено щодо міського та 

сільського розселення. Перше характеризується найбільшим концентруванням 

міського населення в ЛСР, в яких знаходяться міста обласного значення, та 

найменшим – в прибережних та периферійних ЛСР. При порівнянні міських 

поселень за категоріями людності виявлено дуже різкі переходи з однієї групи 

людності в іншу. Спостерігається мала кількість середніх та малих міст (20-50 

тис. осіб) в регіоні. У міських поселеннях відбувається поступове зменшення 

населення. У шести міських поселеннях Запорізької області чисельність 

населення скоротилася на третину. Це, перш за все, пояснюється занепадом 

промисловості та периферійністю даних поселень. У деяких міських поселеннях, 

навпаки, спостерігається збільшення чисельності населення, що пов’язане з 

вигідним географічним положенням, розвитком виробничої та соціальної сфер. За 

критерієм чисельності населення низка поселень вже не відповідають статусу 

селища міського типу: Залізничне, Кам’яне та Тернувате.  

Більше половини міського населення області сконцентровано у Запорізькій 

ЛСР, що призводить до нерівномірного розвитку території регіону та її 

поляризації. Нами було ідентифіковано, що субрегіональними центрами 
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розселення є поліфункціонально розвинені міста області: Запоріжжя, Мелітополь, 

Бердянськ, Енергодар, Токмак та Пологи.  

 

 
Рис. 3. Динаміка скорочення кількості поселень в локальних системах  

розселення Запорізької області за період 1970-2017 рр. 

 

Трансформація сільського розселення характеризується скороченням 

сільської поселенської мережі та зменшенням чисельності сільського населення в 

регіоні (рис. 4). Найбільшу частку складають поселення з чисельністю населення 

201-500 осіб. Спостерігається тенденція збільшення кількості поселень з 

людністю до 100 осіб та від 501 до 1000 осіб, відповідно зменшення відбувається 

в групах поселень з людністю 101-500 осіб, 1500-2000 осіб та більше 5000 осіб. 

Дана ситуація призводить до поступової депопуляції сільського населення в 

регіоні. У п’яти ЛСР області, які знаходяться на периферії, чисельність сільського 

населення за період 1989-2017 рр. скоротилася майже на третину. 

У результаті розрахунків на основі даних чисельності населення у 1989 р., 

2001 р. та 2017 р. визначено, що центр розселення Запорізької РСР знаходиться 

поблизу смт Степногріськ та тяжіє більше до географічного центру, аніж 

адміністративного. За період 1989-2017 рр. даний центр ледь помітно зрушився в 

південно-західному напрямку (рис. 5).  

У Запоріжжі сконцентрована значна частка населення області (43,2%). Для 

центру РСР характерна найбільша напруга поля демографічного впливу та 

потенціал поля розселення, що, в свою чергу, свідчить про нерівномірність 

заселення території області та концентрацію населення саме в обласному центрі 

та його околицях. Чітко виражені нерівномірності також підтверджено в 

результаті розрахунку індексу концентрації населення регіону. Запоріжжя разом 
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із навколишніми поселеннями утворює Запорізьку моноцентричну агломерацію. 

На основі комплексного аналізу  до її складу нами віднесено: 4 міста (Вільнянськ, 

Оріхів, Василівку, Дніпрорудне), 6 селищ міського типу (Балабине, Кушугум, 

Малокатеринівку, Степногірськ, Комишуваху, Кам’яне) та понад десять сільських 

поселень (Богатирівка, Зарічне, Нестерянка, Новотаврійське, Матвіївка, Хортиця, 

Новослобідка, Бабурка, Сонячне, Володимирівське, Ростуще та Степне). Дану 

агломерацію можна вважати розвиненою. 

 

 
Рис. 4. Матриця частот переходу сільських поселень Запорізької області по 

групах людності за період 1989-2001 рр. 

 

Мелітополь та Бердянськ є сформованими центрами субрегіональних систем 

розселення Запорізької області. Поле демографічного впливу та зона 1-годинної 

доступності Мелітополя розповсюджується на більшу кількість міських поселень, 

ніж Бердянська (рис. 6). Відповідно, до Мелітопольської ССР відносяться 4 ЛСР, 

а до Бердянської – тільки 2. Для обох ССР у пострадянський період характерна 

стійкість та стабільність кількісних параметрів поселенської мережі. Також з 

переходом від планової до ринкової економіки промисловий сектор цих міст 

зазнає певних трансформацій. Відбувається переорієнтація великих промислових 

підприємств до невеликих.  

Мелітополь був і залишається другим містом регіону після обласного центру 

за більшістю параметрів, зокрема, за чисельністю населення, сферою впливу на 

навколишні поселення ССР. У результаті аналізу нового Генерального плану 

м. Мелітополь та його порівняння з реальними функціональними зонами 

центрального району міста було виявлено певні невідповідності. Здебільшого 

вони стосувались відсутності більшості зон громадської, ділової та комерційної 
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активності уздовж головних центральних вулиць міста, навчальних зон, які 

відносяться до  МДПУ ім. Богдана Хмельницького та сакральних зон. 

 

 
Рис. 5. Центр розселення Запорізької РСР 

 

 

 
Рис. 6. Поле демографічного впливу Мелітополя та Бердянська на міські 

поселення Запорізької регіональної системи розселення (осіб/км2) 

 

При дослідженні системи розселення Запорізької області, визначено, що 

більшість міських поселень разом з головними транспортними магістралями  

регіону утворюють лінійно-вузловий тип територіальної структури розселення. 
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Остов графа має один зовнішній топологічний ярус. Тобто, мережа даного типу 

розселення має низький рівень складності. Уздовж узбережжя Азовського моря та 

Каховського водосховища, виділено території з приморсько-фасадним типом 

територіальної структури розселення. Мережа поселень приморсько-фасадного 

типу розселення є більш зв’язаною на узбережжі Каховського водосховища, 

оскільки там знаходиться більша кількість міських поселень та наявне інтенсивне 

транспортне сполучення між населеними пунктами, а найбільш розвиненою 

виявилась мережа поселень узбережжя Азовського моря. При виділенні остова 

графа даного типу територіальної структури розселення було визначено, що вони 

теж мають один зовнішній топологічний ярус (табл. 1). 

Таблиця 1 

Основні показники зв’язаності та розвиненості 

мереж розселення Запорізької РСР 

 
 

У четвертому розділі «Проблеми та перспективи трансформації 

системи розселення Запорізької області» визначено проблеми трансформації 

регіональних систем розселення, характерні для країни в цілому, для Запорізької 

області, а також проблеми локального рівня, сформульовано перспективні 

напрями трансформації системи розселення Запорізької області. 

За обрахованими прогнозами, у разі збереження існуючої тенденції, 

чисельність населення Запорізької РСР до 2025 р. скоротиться приблизно на 6,3%. 

Катастрофічного скорочення (понад 10%) зазнають Розівська, Чернігівська та 

Більмацька ЛСР. Значний вплив на подальші трансформації Запорізької РСР 

завдадуть прийняття нового Закону «Про засади адміністративно-територіального 

устрою України», проведення реформи децентралізації з укрупнення районів, 

створення госпітальних та освітніх округів в регіоні. 

У ході реформування адміністративно-територіального устрою країни, 

необхідно відродити такі історичні форми розселення як хутори та містечка. За 

рахунок укрупнення районів в округи в Запорізькій області, окрім 5 

запропонованих районів, необхідно створити 6 округ – Токмацький, до складу 

якого будуть входити Токмацька та Чернігівська ЛСР. Оріхівську ЛСР розділити 
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на дві частини: північну віднести до Запорізького району, а південну – до 

Пологівського (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Пропозиції щодо перспективного виділення районів Запорізької РСР 

відповідно до реформи децентралізації 

 

Трансформації системи розселення Запорізької області, як і будь-якого 

іншого регіону України, мають певні негативні та позитивні наслідки. За 

допомогою SWOT-аналізу та із застосування методу експертних оцінок було 

визначено головні проблеми та загрози, сильні сторони та перспективні напрями 

розвитку Запорізької регіональної системи розселення (табл. 2).  

Найбільш сильними сторонами експерти визначили вигідне транспортно-

географічне положення відносно міжнародних транспортних магістралей; 

розгалужену транспортну мережу; стійкість основних елементів опорного каркасу 

розселення населення Запорізької області. Серед слабких сторін: природне 

скорочення населення; низький рівень соціально-економічного розвитку 

периферійних районів області; закриття неконкурентоспроможних промислових 

підприємств в регіоні. Головними можливостями визначено: реформу 

децентралізації, яка буде сприяти соціально-економічному розвитку сільської 

місцевості та периферійних районів; розвиток рекреаційної сфери уздовж 

узбережжя Азовського моря. До найбільших загроз експерти віднесли: близькість 

до території проведення ООС, нестабільність в регіоні; негативну поселенську та 

структурну трансформацію поселень. 
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Таблиця 2 

SWOT-аналіз розвитку системи розселення Запорізької РСР 

 
 

ВИСНОВКИ 

1. У дисертаційній роботі сформульовано теоретичні засади та вдосконалено 

поняттєво-термінологічний апарат дослідження регіональної системи розселення. 

Розселення населення являє собою складну суспільно-просторову систему, яка 

включає в себе як мережу, так і зв’язки між населеними пунктами. Структура РСР 

характеризується за трьома напрямами: за елементами, за функціями та ієрархією. 

Поняття трансформації системи розселення пропонується розглядати як 

суспільно-просторовий процес поступового переходу системи розселення до 

прогресивних (регресивних) станів за рахунок кількісних та якісних змін, 

зумовлених демографічними, соціально-економічними та організаційно-

управлінськими чинниками.  

2. Методика дослідження системи розселення регіону складається з чотирьох 

етапів: теоретико-методологічного, оціночного, аналітико-синтетичного та 

прогнозно-рекомендаційного. Важливим новим елементом методики є визначення 

площі території області, яка зайнята під забудовами, та її частки від загальної 

площі регіону.  

3. Визначено ключові чинники, що впливають на формування та 

трансформацію системи розселення Запорізької області, а саме: історико-

географічні особливості формування поселенської мережі, географічне та 

транспортно-географічне положення, природно-ресурсний потенціал, 

демографічна ситуація, розвиток виробничої сфери, якість та різноманітність 

сфери послуг в регіоні. Запропоновано виділити три етапи (доіндустріальний, 
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індустріальний та постіндустріальний) та п’ять періодів заселення території 

Запорізької області. 

4. У результаті дослідження просторово-часових особливостей трансформації 

системи розселення Запорізької області визначено, що відбулися як поселенські, 

так і структурні трансформації. До поселенських трансформацій віднесено 

зменшення кількості сільських поселень та збільшення міських. Найістотнішими 

структурними трансформаціями є  зростання концентрації населення у міських 

поселеннях та довготривале знелюднення сільської місцевості, що розпочалося 

ще в радянський період. Проте, за останні 20 років, у низці міських поселень 

Запорізької області також спостерігаються процеси депопуляції.  

5. Ідентифіковано роль Запоріжжя як центру регіональної системи 

розселення. Проте, віддаленість його від географічного центру спричинює певні 

незручності та диспропорції у розселенні населення регіону. У результаті 

дослідження було підтверджено доцільність виділення Запорізької 

моноцентричної агломерації.  

6. Мелітополь та Бердянськ виступають центрами субрегіональної системи 

розселення Запорізької області. Для обох субрегіональних систем розселення у 

постсоціалістичний період характерна стійкість та стабільність поселенської 

мережі порівняно з іншими в регіоні. Мелітополь був і залишається другим 

містом в області за низкою параметрів, що відображають його територіальну 

сферу впливу на навколишні поселення субрегіональної системи розселення. У 

результаті польових досліджень в центральному районі міста Мелітополя було 

виявлено функціональні невідповідності щодо діючого Генерального плану. 

7. У процесі аналізу типів територіальної структури розселення Запорізької 

області визначено, що в регіоні домінує лінійно-вузловий тип. Найбільш 

зв’язаною є мережа приморсько-фасадного типу розселення узбережжя 

Каховського водосховища, а найбільш розвиненою – узбережжя Азовського моря.  

8. У результаті дослідження визначено, що у разі збереження існуючих 

тенденцій, чисельність населення Запорізької області до 2025 р. скоротиться 

приблизно на 6,3%. Значної трансформації можуть завдати зміни у національному 

законодавстві. У ході реформування адміністративно-територіального устрою 

країни, доцільно відродити такі історичні форми розселення як хутори та 

містечка.  За допомогою використання SWOT-аналізу та методу експертних 

оцінок було визначено головні проблеми та загрози, сильні сторони та 

перспективні напрями розвитку Запорізької регіональної системи розселення. 
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АНОТАЦІЯ 

Неліпа К.Г. Трансформація регіональної системи розселення Запорізької 

області (суспільно-географічне дослідження). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 

У дисертації проведено дослідження просторово-часових особливостей 

трансформації системи розселення Запорізької області, визначено ключові 

проблеми та шляхи їх розв’язання. У роботі сформульовано теоретичні засади, 

вдосконалено поняттєво-термінологічний апарат суспільно-географічного 

дослідження регіональної системи розселення, запропоноване авторське 

трактування поняття трансформації системи розселення. Сформульовано 

методику дослідження регіональної системи розселення.  

Визначено та дано оцінку чинників формування і трансформації системи 

розселення Запорізької області. Виявлено просторово-часові особливості 

трансформації системи розселення Запорізької області. Ідентифіковано роль 

Запоріжжя як центру регіональної системи розселення регіону та проведено 

порівняльний аналіз міст Мелітополь та Бердянськ як центрів субрегіональної 

системи розселення. Проаналізовано приморсько-фасадний та лінійно-вузловий 

типи територіальної структури розселення Запорізької області. Визначено 

проблеми та перспективи трансформації системи розселення Запорізької області. 

Ключові слова: система розселення, трансформація системи розселення, 

регіональна система розселення, субрегіональна система розселення, локальна 

система розселення, поселенська та структурна трансформація розселення. 
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АННОТАЦИЯ 

Нелипа К.Г. Трансформация региональной системы расселения 

Запорожской области (общественно-географическое исследование). – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 11.00.02 – экономическая и социальная география. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2019. 

В диссертации проведено исследование пространственно-временных 

особенностей трансформации системы расселения Запорожской области, 

определены ключевые проблемы и пути их решения. В работе сформулированы 

теоретические основы, усовершенствован понятийно-терминологический аппарат 

общественно-географического исследования региональной системы расселения и 

предложено авторскую трактовку понятия трансформации системы расселения. 

Сформулирована методика исследования региональной системы расселения. 

Определены и оценены факторы формирования и трансформации системы 

расселения Запорожской области. Выявлены пространственно-временные 

особенности трансформации системы расселения Запорожской области. 

Идентифицирована роль Запорожья как центра региональной системы расселения 

региона и проведен сравнительный анализ городов Мелитополь и Бердянск как 

центров субрегиональной системы расселения. Проанализированы приморско-

фасадный и линейно-узловой типы территориальной структуры расселения 

Запорожской области. Определены проблемы и перспективы трансформации 

системы расселения Запорожской области. 

Ключевые слова: система расселения, трансформация системы расселения, 

региональная система расселения, субрегиональная система расселения, 

локальная система расселения, поселенческая и структурная трансформация 

расселения. 

 

SUMMARY 

Neilpa K.G. Transformation of the regional settlement system of 

Zaporizhzhya region (socio-geographical research). – Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate geographical sciences in specialty 11.00.02 – 

Economic and social geography. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Kyiv, 2019. 

In the dissertation the study of spatial-temporal peculiarities of the transformation 

of the settlement system of Zaporizhzhya region was carried out, key problems and 

ways of their solution were determined. In the work the theoretical principles are 

formulated, the conceptual-terminological apparatus of socio-geographical research of 

the regional settlement system is improved. The settlement system is determined by a 

complex socio-spatial process, which includes both a network and links between 

settlements. It is substantiated that the settlement system is the object of socio-

geographical research. The structure of the regional settlement system is defined and 

systematized in 3 directions: by elements, by functions and by the hierarchy. The 

concept of transformation of settlement system is revealed. 
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The research methodology consists of four stages: theoretical-methodological, 

evaluation, analytical-synthetic, forecast-recommendation. The square of the region area 

occupied by buildings and its share of the total area of the region is determined. 

In work identifies and evaluates the factors of formation and transformation of the 

settlement system of the Zaporizhzhya region. The spatial-temporal features of 

transformation of the settlement system of Zaporizhzhya region are revealed. As a result 

of the study, settlement and structural transformations were analyzed. Settlements are 

characterized by a decrease in the amount of rural settlements and an increase in urban, 

and structural - by the growth of population concentration in urban settlements and 

long-term departures in rural areas. 

The role of Zaporizhzhia as the center of the regional settlement system was 

identified. It is determined that it, as a large industrial city, together with the 

surrounding settlements, forms Zaporizhzhya monocentric agglomeration. In the 

dissertation the comparative analysis of the cities of Melitopol and Berdyansk as the 

centers of the subregional settlement system was conducted. It is determined that for 

both subregional settlement systems in the post-socialist period the ballast and stability 

of the settlement network is typical for the other in the region. During the field research 

of Melitopol in the central district of the city, functional inconsistencies were detected 

in accordance with the General Plan. 

Also in the work are analyzed seaside-facade and line-nodal types of resettlement 

in the territory of the Zaporizhzhya region. It is determined that the region is dominated 

by the linear-node type of resettlement. The most connected is a network of seaside-

facade type resettlement of the Kakhovka Reservoir, and the most developed - the coast 

of the Azov Sea. 

As a result of the research, the problems and perspectives of transformation of the 

Zaporizhzhya region settlement system were identified. The forecast population of the 

region is calculated. Proposals for the formational transformation of the region are 

presented. The main problems and threats, strengths and perspective directions of 

development of the Zaporizhzhya regional settlement system were determined by means 

of SWOT-analysis and application of the expert estimation method. 

Key words: settlement system, transformation of settlement system, regional 

settlement system, sub-regional settlement system, local settlement system, settlement 

and structural transformation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


