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АНОТАЦІЯ 

 

Неліпа К.Г. Трансформація системи розселення Запорізької області 

(суспільно-географічне дослідження). – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

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. Обґрунтовано, що  система 

розселення виступає об’єктом суспільно-географічних досліджень. Визначено 

структуру регіональної системи розселення та розглянуто її за 3 напрямками: за 

елементами, за функціями та ієрархією.  

В роботі запропоновано авторське трактування поняття трансформації 

системи розселення та виділено чинники, що спричинюють трансформаційні 

процеси в системах розселення. 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. 

Сформульовано методику дослідження регіональної системи розселення. 

Запропоновано виділення чотирьох дослідницьких етапів (теоретико-

методологічного, оціночного, аналітико-синтетичного та прогнозно-

рекомендаційного) та відповідних дослідницьких процедур. Вперше в методиці 

запропоновано визначення площі території області, яка зайнята під забудовами, 

та її частки від загальної площі регіону. 
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Визначено та дано оцінку чинників формування і трансформації системи 

розселення Запорізької області. Проаналізовано історико-географічне 

формування поселенської мережі, географічне та транспортно-географічне 

положення, природно-ресурсний потенціал, демографічну ситуацію, розвиток 

виробничої сфери, якість та різноманітність сфери послуг в регіоні. 

Запропоновано виділити три етапи (доіндустріальний, індустріальний та 

постіндустріальний) та п’ять періодів заселення території Запорізької області. 

Визначено транспортно-географічну доступність міських поселень регіону та їх 

залежність від залізничних транспортних шляхів 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. Визначено, що 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. 

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. Проаналізовано, що 

найбільша кількість закладів сфери послуг сконцентрована у міських 

поселеннях. 

Виявлено просторово-часові особливості трансформації системи 

розселення Запорізької області. Визначено поселенські та структурні 

трансформації. До поселенських трансформацій віднесено зменшення кількості 

сільських поселень та збільшення міських, а до структурних – зростання 

концентрації населення у міських поселеннях та довготривале знелюднення 

сільської місцевості, що розпочалося ще в радянський період.  

Визначено, що трансформація міського розселення пов’язана із зростанням 

концентрації населення у локальних системах розселення, в яких знаходяться 
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міста обласного значення, та зниженням – у прибережних та периферійних 

локальних системах розселення. Виявлено скорочення чисельності населення 

на третину у низці міських поселень Запорізької області, що зумовлено 

деіндустріалізацією та посиленням їхньої периферійності. Тобто в більшості 

міських поселень регіону спостерігаються процеси депопуляції. 

Трансформація сільського розселення характеризується як скороченням 

сільської поселенської мережі, так і зменшенням чисельності сільського 

населення в регіоні. Проаналізовано, що зменшення щільності сільського 

населення спостерігається у південно-східному напрямку від обласного центру. 

Доведено, що порівняно стійкішою щільність сільського населення є навколо 

міст обласного значення. Щодо перерозподілу за категоріями населення, то за 

період 1989-2001 рр. визначено зростання кількості поселень людністю до 100 

осіб та від 501 до 1000 осіб. В роботі обґрунтовано, що субрегіональними 

центрами розселення є поліфункціонально розвинені міста області: Запоріжжя, 

Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Токмак та Пологи. 

Ідентифіковано роль Запоріжжя як центру регіональної системи 

розселення регіону. Обґрунтовано нерівномірність заселення території 

Запорізької області та концентрацію населення в обласному центрі за 

допомогою визначення напруги демографічного впливу, потенціалу поля 

розселення та індексу концентрації населення в регіоні. Доведено доцільність 

виділення Запорізької моноцентричної агломерації. 

 В роботі проведено порівняльний аналіз міст Мелітополь та Бердянськ як 

центрів субрегіональної системи розселення. Для обох субрегіональних систем 

розселення в пострадянський період характерна стійкість та стабільність 

поселенської мережі відносно інших в регіоні. Проаналізовано нові Генеральні 

плани м. Мелітополь та приміського сільського поселення Костянтинівка на 

відповідність з реальними функціональними зонами поселень. 

Проаналізовано приморсько-фасадний та лінійно-вузловий типи 

територіальної структури розселення Запорізької області. Визначено, що 

більшість міських поселень разом з головними транспортними магістралями  
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регіону утворюють лінійно-вузловий тип розселення області. Уздовж 

узбережжя Азовського моря та Каховського водосховища, виділені території з 

приморсько-фасадним типом розселення. Розраховано показники зв’язаності та 

розвиненості мереж розселення Запорізької регіональної системи розселення. 

Визначено проблеми та перспективи трансформації системи розселення 

Запорізької області. Сформульовано проблеми трансформації системи 

розселення для країни в цілому, характерні для регіону та локальні проблеми. 

Розраховано прогнозну чисельність населення Запорізької регіональної системи 

розселення до 2025 року.  

В ході реформування адміністративно-територіального устрою країни, 

надано пропозиції щодо перспективного виділення районів Запорізької 

регіональної системи розселення відповідно до реформи децентралізації. 

Розглянуто трансформацію розселення у зв’язку з розробкою родовищ 

Приазовського залізорудного району та в контексті створення освітніх і 

госпітальних округів. Обґрунтовано необхідність відродження таких 

історичних форм розселення як хутори та містечка. Наведено пропозиції щодо 

зняття з облікових даних поселень, в яких взагалі відсутнє населення.  

За допомогою використання SWOT-аналізу та методу експертних оцінок 

визначено головні проблеми та загрози, сильні сторони та перспективні 

напрями розвитку Запорізької регіональної системи розселення. До найбільш 

сильних сторін віднесено вигідне транспортно-географічне положення відносно 

міжнародних транспортних магістралей; розгалужена транспортна мережа; 

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. До головних можливостей віднесено: реформу децентралізації, яка буде 

сприяти соціально-економічному розвитку сільської місцевості та 

периферійних районів; розвиток рекреаційної сфери уздовж узбережжя 

Азовського моря. Серед загроз виділено: близькість до території проведення 
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операції об’єднаних сил, нестабільність в регіоні; негативна поселенська та 

структурна трансформація поселень. 

Ключові слова: система розселення, трансформація системи розселення, 

регіональна система розселення, субрегіональна система розселення, локальна 

система розселення, поселенська та структурна трансформація розселення. 

 

SUMMARY 

 

Neilpa K.G. Transformation of the settlement system of Zaporizhzhya region 

(socio-geographical research). – Qualifying scientific work as a manuscript. 

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

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

Kyiv, 2019. 

The research of the spatial-temporal peculiarities of the transformation of the 

settlement system of Zaporizhzhya region is carried out in the dissertation, the key 

problems and the ways of their solution are determined. The theoretical principles are 

formulated in the work, the conceptual-terminological apparatus of the socio-

geographical research of the regional settlement system is improved. It is grounded 

that the settlement system is the object of the socio-geographical research. The 

structure of the regional settlement system is defined and it is considered it in three 

directions: by the elements, by the functions and by the hierarchy.  

The author's interpretation of the concept of the transformation of the settlement 

system is proposed and the factors are highlighted which cause the transformation 

processes in the settlement systems. The concept of the transformation of the 

settlement system is proposed to be considered as the socio-spatial process of the 

gradual transition of the settlement system to progressive (regressive) conditions due 

to the quantitative and the qualitative changes which is conditioned with the 

demographic, the socio-economic and the organizational-administrative factors. 

The method of the research of the regional settlement system is formulated. The 

selection of four explorative stages is proposed (theoretical-methodological, 
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evaluation, analytical-synthetic and forecasting-recommendation) and the 

corresponding research procedures. For the first time, the definition of the area of the 

territory of the region is proposed in the methods which is occupied with the 

buildings and its parts of the total area of the region. 

The marks of the factors of the formation and the transformation of the 

settlement system of Zaporizhzhya region are determined and are given. The 

historical-geographical formation of the settlement network, the geographical and the 

transport-geographical position, the natural-resource potential, the demographic 

situation, the development of the industrial sphere, the quality and the variety of the 

sphere of the services in the region are analyzed. It is proposed to distinguish three 

stages (pre-industrial, industrial and post-industrial) and five periods of the settlement 

of the territory of Zaporizhzhya region. The transport-geographical accessibility of 

the urban settlements of the region and their dependence on the railway transport 

routes of the region are determined. 

The natural-resource potential of the region in the northern and the central parts 

of the region contributes to the development of the extractive and the processing 

industries, and in the south it contributes to the recreation, the trade and the fisheries, 

which is affected the functions of the settlements. The demographic situation directly 

affects the humanity of the settlements and their dynamics. It is determined that in the 

production sphere of Zaporizhzhya region the industry is predominated. It is the main 

factor in the formation and the functioning of mostly urban settlements, which is 

formed the supporting framework of the settlement of the industrial region. The 

sphere of the services plays the role of the active attraction of the factor for the 

population, the stimulus and the increase of its number in the settlements, and also it 

influences the formation, the development or the «extinction» of the latter. It is 

analyzed that a lot of establishments of the sphere of the service are concentrated in 

the urban settlements. 

The spatio-temporal peculiarities of the transformation of the settlement system 

of Zaporizhzhya region are disclosed. The settlement and the structural 

transformations are determined. The settlement transformations include to the 
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decrease of the number of the rural settlements and to the increase of the urban 

settlements, and the structural includes the increase of the concentration of the 

population in the urban settlements and the long-term depopulation of the rural 

locality which is got started in the Soviet period. 

 It is defined that the transformation of the urban settlement is connected with 

the increase of the concentration of the population in the local settlement systems in 

which cities of the regional meaning are located and it is connected with the decrease 

in the coastal and the peripheral local settlement systems. The reduction of the 

population by one third in the number of the urban settlements of Zaporizhzhya 

region is revealed, which is caused with the deindustrialization and strengthening of 

their peripherality. So, the processes of the depopulation are observed in many urban 

settlements of the region. 

The transformation of the rural settlements is characterized by both a reduction 

of the rural settlement network and the decrease of the number of the rural population 

in the region. It is analyzed that the decrease of the density of the rural population is 

observed in the southeastern direction from the regional center. It is proved that the 

density of the rural population is relatively more stable around cities of the regional 

importance. As for the redistribution by the categories of the population, in the period 

of 1989-2001 the increase of the number of the settlements of the humanity up to 100 

persons and from 501 to 1000 persons is determined. It is grounded in the work that 

the sub-regional centers of the settlement are multi-functionally developed cities of 

the region such as Zaporizhzhya, Melitopol, Berdyansk, Energodar, Tokmak and 

Pologi. 

The role of Zaporizhzhya as the center of the regional settlement system of the 

region has been identified. The unevenness of the settlement of the territory of 

Zaporizhzhya region and the concentration of the population in the regional center 

are grounded with the help of the definition of the tension of the demographic impact, 

the potential of the field of the settlement and the index of the concentration of the 

population in the region. The expediency of the selection of Zaporizhzhya 

monocentric agglomeration has been proved. 
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The comparative analysis of the cities of Melitopol and Berdyansk as centers of 

the sub-regional settlement system is carried out in the work. Both sub-regional 

settlement systems in the post-Soviet period are characterized with the steadiness and 

the stability of the settlement network comparatively to others in the region. The new 

General Plans of Melitopol and the suburban rural settlement of Konstantinovka for 

the conformity with the real functional zones of the settlements are analyzed. 

The seaside-facade and the linearly-nodal types of the territorial structure of the 

settlement of Zaporizhzhya region are analyzed. It is determined that a lot of the 

urban settlements together with the main transport highways of the region form the 

linearly-node type of the settlement of the region. Along the coast of the Sea of Azov 

and the Kakhovka Reservoir, the territories with the seaside-façade type of the 

settlement are singled out. The indicators of the connectedness and the development 

of the settlements networks of Zaporizhzhya regional settlement system are 

calculated. 

The problems and the perspectives of the transformation of the settlement 

system of Zaporizhzhya region are determined. The problems of the transformation 

of the settlement system for the country are formulated as a whole, which is typical 

for the region and the local problems. The prognostic number of Zaporizhzhya 

regional settlement system until 2025 is calculated. 

During the reform of the administrative-territorial structure of the country, the 

suggestions are done as for the perspective selection of the districts of Zaporizhzhya 

regional settlement system according to the reform of the decentralization. The 

transformation of the settlements is considered in connection with the development of 

the deposits of the Pryazov iron ore district and in the context of the creation of the 

educational and the hospital districts. The necessity of the revival such historical 

forms of the settlement as the khutor and the small towns is grounded. The 

suggestions are led upon as for the removal from the credentials of the settlements 

where the population is absent. 

The main problems and the threats, the strong sides and the perspectives 

direction of the development of the Zaporizhzhya regional settlement system were 
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determined with the help of the using the SWOT-analysis and the method of the 

expert assessment. The advantageous transport-geographical position as for the 

international highways, the branched transport network, the steadiness of the main 

elements of the supporting frame of the settlement of the population of Zaporizhzhya 

region are attributed to the strongest side. The natural reduction of the population, the 

low level of the socio-economic development of the peripheral districts of the region, 

the closed of the non-competitive industrial enterprises in the region are the weak 

side. The reform of the decentralization what will contribute to the socio-economic 

development of the rural areas and the peripheral areas, the development of the 

recreational sphere along the Azov coast are included the main opportunities. Among 

the threats are nearness to the territory of the realization of the operation of the united 

forces, the instability in the region, the negative settlement and the structural 

transformation of the settlements. 

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

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

 

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 

Запорізькій 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 
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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.).  

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 
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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 конкретнонаукові 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-
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територіального устрою України, наукові напрацювання вітчизняних та 

зарубіжних вчених, результати особистих досліджень автора. 

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. 
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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.).  

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 
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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. 
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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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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ 

 

1.1. Система розселення як об’єкт суспільно-географічних досліджень 

 

 

Розселення, як форма буття суспільства, складалося історично. Оскільки 

поняття «розселення» дуже складне та комплексне явище, його досліджували 

не тільки географи та демографи, але й соціологи, філософи, економісти.  В 

науковій літературі зустрічаються різноманітні визначення цього поняття.  

У Географічному енциклопедичному словнику вказано, що: «Розселення 

населення – процес розподілу і перерозподілу населення по території та його 

результат – мережа поселень» [23, с. 259].  

Розселення можна розглядати з двох підходів: динамічного – як складний 

суспільно-територіальний процес і результат, який перебуває у постійному 

розвитку, та структурного – як сукупність взаємопов’язаних мереж міських та 

сільських поселень (рис.1.1) [78, с. 3]. 

Динамічний підхід характеризує розселення як процес поширення, 

переміщення населення, заняття ним будь-яких нових територій. Також 

розселення населення визначають як результат цього процесу у вигляді 

утвореної та існуючої на даний час територіальної сукупності населених місць, 

що завжди перебуває у стані подальших змін [71, с. 148]. 

В. М. Мінєєв вважає, що розселення слід трактувати як певний характер 

розміщення населення по території, а також як конкретний характер населених 

місць (форм розселення) та їх взаємовідносин один з одним [93, с. 167]. На 

думку В. В. Покшишевського, розселення виступає одночасно процесом 

заселення та результатом цього процесу [143, с. 238]. 

В районному плануванні термін «розселення» розглядають з двох точок 

зору: по-перше, як процес та його підсумок (результат) розподілу населення по 
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території та її окремих елементах (районах, населених пунктах), по-друге, як 

територіальну організацію населення, що виступає як об’єкт та суб’єкт 

виробничої й відтворювальної діяльності [156, с. 116]. 

 

Рис. 1.1. Динамічний та структурний підходи в розселенні населення 

(складено автором) 

На думку А. І. Доценка, розселення населення – це складний соціально-

економічний процес його територіальної організації та формування 

взаємопов'язаної поселенської мережі [42, с. 11]. Р. Б. Мандал трактує 

розселення як топографічне вираження групування та розташування двох 

основних елементів – будинків та автомобільних доріг [207, с. 2]. 

С. О. Ковальов та Н. Я. Ковальська визначають розселення як «процес 

поширення, переміщення населення, зайняття ним яких-небудь нових 

територій, так і результат цього процесу у вигляді існуючої в даний час 

територіальної сукупності населених місць, що знаходиться завжди в процесі 

подальших змін» [71, с. 148]. В. П. Круль звертає увагу на те, що процес 

розселення носить мобільно-енерційний характер: «для розселення проступає 

лінійна енерційність, коли рух переселенців набуває своїх матеріальних виявів, 

і отже припиняється рух та людність осідає на території» [78, с. 189]. 

Б. С. Хорєв дав декілька визначень поняттю «розселення населення» 

залежно від характеру його дослідження: «В соціологічному розумінні – це 
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просторова форма організації суспільства, в економічному – форма 

територіальної організації продуктивних сил, в географо-демографічному – 

розподіл та перерозподіл населення по території  його проживання» [191, с. 4]. 

На думку В. Г. Давидовича, розселення означає розміщення мережі 

населених пунктів (міст, селищ, сіл) різної величини (чисельності населення і 

розмірів території), виконуючих ті чи інші народногосподарські функції по 

відношенню до місць виробництва, ліній транспорту, природного середовища і 

по відношенню один до одного, а також розміщення населення у межах їх 

територій [31, с. 10; 35, с. 6]. Розселення населення залежить від географічного, 

геополітичного  положення, природних, історичних, екологічних, 

демографічних, економічних, соціальних чинників та науково-технічного 

прогресу. 

Тобто, розселення – це процес розміщення та перерозподілу населення на 

певній території, який характеризується різноманітними формами організації 

суспільства; процес формування, функціонування, переміщення, розвитку 

поселень в результаті якого формуються  мережі або системи розселення [112].  

Таким чином, в структурному підході розселення може виступати як 

мережа поселень і як система. 

Процес розселення у сучасний період виступає у вигляді мережі поселень 

з різними адміністративними статусами, людністю та функціями. Поселення 

являє собою «територіально цілісний і компактний ареал концентрації 

населення зі всіма необхідними умовами й обладнанням для життя, праці і 

відпочинку людей [2, с. 179].  

Всі населені пункти певної території утворюють мережу поселень, яка є 

результатом тривалого процесу освоєння території. Основною її ознакою є 

поселенські зв'язки між окремими населеними пунктами за допомогою 

горизонтальних зв'язків [61, с. 16]. Мережа включає в себе всі поселення 

території, в тому числі ізольовані поселення [2, с. 217-218].  

Мережу поселень визначають як сукупність усіх населених пунктів, 

розташованих на будь-якій території, яка характеризується людністю, 
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густотою, взаєморозміщенням і конфігурацією ареалів. Мережа за своєю 

динамікою розвитку дуже інертна. І. Маєргойз виділяє її як 

найконсервативніший елемент територіальної структури [84, с. 84].  

На основі мережі поселень формуються системи розселення різних рівнів. 

Вони утворюються завдяки: досягненню структурою мережі поселень певного 

рівня сформованості; наявністю центрального міста та горизонтальних (між 

окремими поселеннями) і вертикальних зв’язків (зв'язок населених пунктів з 

центром); розвитком інженерно-транспортної інфраструктури; сукупності 

сприятливих умов для соціально-економічного розвитку території.  

Л. Б. Заставецька наголошує на тому, що для того, щоб мережа поселень 

перетворилася у систему розселення необхідний деякий час. З виникненням 

адміністративного центру виникають організаційно-господарські, управлінські, 

інформаційні зв’язки та починають посилюватися виробничі та соціальні між 

центром і населеними пунктами адміністративного утворення. Завдяки цьому 

формуються системи розселення [61, с. 16]. 

А. І. Доценко стверджує, що не кожна територіальна сукупність поселень є 

системою розселення, а лише та, якій притаманні інтенсивні внутрішні 

виробничо-економічні та соціально-географічні міжселенні зв’язки.  На його 

думку, система розселення – сукупність взаємопов’язаних та функціонально 

супідрядних форм територіальної організації розселення, що утворюють цілісну 

єдність стану та процесу міського і сільського розселення [42, с. 275]. 

А. В¸Кочетков та О. С. Пчелінцев стверджують, що система розселення 

формується внаслідок функціональної та просторової організації (у тому числі 

самоорганізації) населених пунктів і центрів тяжіння [206, с. 160]. 

Також систему розселення визначають як територіально цілісну і 

функціонально взаємопов’язану сукупність поселень, яка формується в 

результаті  розвитку виробництва і системи обслуговування в межах мереж 

поселень. Основним критерієм визначення її меж і розвиненості є інтенсивність 

зв’язків.  Система розселення включає в себе як мережу, так і зв’язки, і 

відношення між населеними пунктами. Вона є досить динамічною [84, с. 84]. 
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На думку польських дослідників це відкрита система, яка розвивається за 

рахунок впливу зовнішніх факторів [203, с. 202]. Тому система розселення 

відображає не тільки рівень розвитку суспільства, особливості його 

функціонування, але й змінюється разом зі зміною соціально-економічної 

ситуації [201].  

За визначенням Е. Б. Алаєва, «система розселення – територіальне 

поєднання поселень, між якими існує більш або менш чіткий розподіл функцій 

(взаємний обмін функціями), виробничі та соціальні зв’язки. Система не 

включає ізольовані поселення» [2, с. 217-218]. С. Г. Смідович та Б. С. Хорєв 

трактують систему розселення як сукупність функціонально взаємопов'язаних 

поселень – певної території, інтенсивність внутрішніх міжпоселенських 

соціально-економічних зв’язків, які вище зовнішніх [192, с. 96].  

Система розселення, за визначенням О. І. Шаблія, являє собою сукупність 

населених пунктів певної території, які неоднакові за своєю кількістю жителів і 

функціями та об’єднані різними видами зв’язків [194, с. 227]. У. Я. Садова та 

Л. Т. Шевчук розуміють систему розселення як сукупність поселень, з яких 

одне чи кілька виступають у ролі системоформуючого центру з властивими їм 

системоутворюючими зв’язками [158, с. 249]  

На думку американського соціолога К. К. Чейз-Данна, систему розселення 

слід розуміти як населені пункти (хутори, села, селища, міста), які за 

допомогою впорядкованих шляхів пов'язані між собою торгівельними 

відносинами та іншими видами людської взаємодії [202].  

О. Г. Топчієв стверджує, що:  «Система розселення – це сукупність  

поселень різних рангів і типів, які активно взаємодіють між собою, мають  

інтенсивні зв’язки у вигляді трудових поїздок, переміщень товарів і послуг» 

[182, с. 303]. Головним критерієм існування системи розселення він вважає 

наявність між поселеннями, що входять до її складу, соціально-економічних 

зв’язків – побутових, виробничих, трудових, політичних, культурно-освітніх та 

інших. Проте інтенсивність таких зв’язків у межах системи розселення повинна 
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бути помітно вищою, ніж взаємодія її поселень з іншими населеними пунктами 

і центрами, які розміщені поза межами даної системи [181, с. 232].  

Деякі дослідники вважають, що систему розселення потрібно розглядати 

як інтегральну частину територіальної структури господарства. Система 

розселення є частиною великої регульованої системи виробництва і розселення 

[97, с. 39]. 

Основними поняттями розселення населення на сучасному етапі розвитку 

суспільства, на думку В. О. Джамана [35, с. 8], виступають: функціональний 

тип поселення та система розселення. Для виділення певного поселення серед 

інших у територіальному поділі життєдіяльності населення, визначають його 

головні функції. До них відносять: адміністративно-управлінські, виробничі, 

соціальні функції. Поселення можуть бути як багатофункціональними, так і 

монофункціональними. Це залежить від людності населеного пункту та його 

адміністративного статусу.   

Кожна система розселення складається з ядра (центру), яке вирізняється 

від всіх інших поселень системи своєю людністю та багатофункціональністю, 

та «периферії», яка поєднується з центром за допомогою лінійної 

інфраструктури та має з ним тісні зв’язки. 

Поселення, які пов’язані між собою виробничими та соціальними 

зв’язками мають розглядатися як цілісна система. Основними ознаками, що 

об’єднують сукупність поселень у систему, є: 1) виробничі зв’язки; 2) 

спільність виробничої інфраструктури і наявність розвиненої транспортної 

мережі; 3) спільність соціальної інфраструктури; 4) наявність міграційних 

зв’язків; 5) спільність завдань раціонального природокористування та охорони 

природного середовища; 6) єдність телекомунікаційної мережі; 7) спільність 

території; 8) наявність центра (ядра) як головного ключового елементу системи, 

що ієрархічно пов’язаний з усіма населеними пунктами; 9) керованість на 

основі адміністративно-територіального поділу країни [16, с. 21-22]. 

РСР можуть перебувати на різних стадіях розвитку. На думку 

А. І. Доценка [41, с. 275], формування системи розселення можна поділити на 3 
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стадії: початкову, проміжну та зрілу. Л. Б. Заставецька виділяє: стадію 

зародження, становлення, зрілого функціонування і трансформації [61, с. 17]. 

Тобто вона ще виділяє окремою стадією трансформацію РСР, яку більш 

детально ми розглянемо в наступних розділах.  

Від рівня соціально-економічного розвитку та розвинутості мережі міських 

поселень в регіоні залежить розмір та сформованість РСР.  Головною ознакою 

системи розселення є тісний зв'язок між її складовими елементами.  

Для системи розселення, як одному з об’єктів суспільно-географічних 

досліджень, за визначенням А. І. Доценка, характерні наступні ознаки: 

 цілісність – єдність функціонування її складових елементів, 

забезпечується інтенсивними внутрішніми зв'язками; 

 сталість – відносна стабільність стану системи у певний момент її 

розвитку; 

 динамічність – поступовість та безперервність змін складових 

елементів, що зумовлюють розвиток і трансформацію системи; 

 територіальність – проявляється в конкретних формах просторової 

організації розселення, які визначають взаємовідносини між елементами 

систем; 

 ієрархічність – супідрядність систем нижчого рангу ієрархії системам 

вищого рангу [42, с. 273]. 

Розмір, ємність, рівень та тип освоєності певної території зумовлюють 

особливості формування мережі поселень, характер розселенських зв'язків [60, 

с. 67]. Процес формування систем розселення та територіально-виробничих 

комплексів пов’язаний з суспільними процесами, оскільки розселення 

населення є однією зі складових територіальної організації продуктивних сил.  

Між закономірностями розміщення продуктивних сил і розселенням є спільна 

риса – територіальність. А. І. Доценко [167, с. 18-19] наголошує на тому, що 

закономірності розселення належать до категорії територіальних або 

просторових закономірностей суспільного розвитку, які досліджує суспільна 

географія, тобто, по суті це географічні закономірності (закони).  
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К. В. Мезенцев відносить розселення населення до основних суспільно-

просторових процесів [88, с. 93-94], а виникнення систем розселення розглядає 

як функціональну форму прояву територіального концентрування та 

агломерування. На думку А. І. Доценка, формування систем розселення 

виступає об’єктивним суспільно-географічним процесом, в основі якого лежать 

різноманітні інтенсивні міжселенні зв’язки [41, с. 171]. 

Таким чином, система розселення є більш комплексним суспільно-

просторовим процесом, який включає в себе як мережу, так і зв’язки між 

населеними пунктами. Оскільки формування систем розселення пов'язано з 

просторовими, територіальними та суспільними процесами, утворенням форм 

організації суспільства, то система розселення виступає об’єктом суспільно-

географічних досліджень. 

 

1.2. Структура регіональної системи розселення 

 

 

Системі розселення, як складному суспільно-географічному утворенню, 

окрім кількісних, якісних параметрів та способів функціонування, характерна 

ще й певна структура. Її визначають за розгалуженістю зовнішніх та внутрішніх 

зв’язків між населеними пунктами. 

За визначенням А. І. Доценка, структура розселення – це внутрішня 

просторова будова розселення, яка забезпечує його єдність та цілісність і 

характеризується певним розподілом та взаємодією міських і сільських 

поселень.  Він розглядає структуру розселення з двох аспектів: компонентного 

(за аналізом окремих елементів розселення) і функціонального (за 

різноманітними господарськими функціями поселень) [42, с. 208]. На думку 

В. В. Яворської, сукупність таких характеристик як конфігурація, людність, 

густота поселень та форми їх розміщення (одиничні, групові, агломеровані, 

ареальні) являють територіальну структуру мережі поселень [200, с. 56]. 
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К. А. Тащук [178, с. 66] структуру розселення розглядає як просторову 

будову, яка складається із різних супідрядних, взаємно розташованих поселень 

та їх сукупностей, обумовлених соціально-економічними, географічними та 

іншими закономірностями її формування. Сільські та міські поселення 

органічно поєднуються в територіальній структурі розселення. Тому ним була 

запропонована наступна типізація елементів територіальної структури 

розселення: 

1) руральний тип (хутір, село, селище, кущ); 

2) урбаністичний тип (селище міського типу, місто, конурбація, 

мегаполіс); 

3) рурбальний тип (кущ, вуз, агломерація); 

4) специфічний тип (поселення сезонного проживання населення) [40, 

с. 103]. 

За характером концентрації територіальних структур розселення 

Г. В. Марченко [87, с. 164-165] виділила чотири типи структур: 

1) дискретний (населені пункти); 

2) ареальний або «зона розосередженого розселення»; 

3) дискретно-ареальний (міська агломерація); 

4) континуально-регіональний (урбанізовані райони і зони).  

В обласній системі розселення виділяють наступні типи структур: 

компонентну, функціональну, територіальну. За визначенням Е. Б. Алаєва [2, 

с. 62], компонентну структуру утворюють взаємопов’язані компоненти 

системи, функціональну – визначають за функціями її компонентів, 

територіальну – позначають сукупністю зв’язків з подолання перешкод між 

елементами системи. В. Л. Танцюра [167, с. 149] виділяє морфологічну, 

функціональну, територіальну та планувальну структури систем розселення, з 

яких перші дві обумовлюють розподіл міських та сільських поселень за 

величиною й функціональними типами. На нашу думку, структуру РСР можна 

розглядати за 3 напрямками: за елементами, за функціями та ієрархією 

(Рис. 1.2).  
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Структура РСР за елементами. Елементами структури РСР є міські 

поселення та сільські. До міських поселень відносять міста державного,  

обласного,  районного підпорядкування та селища міського типу. Особливістю 

виникнення і функціонування міських поселень є їх зв’язок з 

несільськогосподарською, головним чином промисловою діяльністю. Місто – 

це водночас зосередження населення з обслуговуючою його соціальною 

сферою та концентрація промислової діяльності [98]. 

В Україні до міст відносять поселення, що мають понад 10 тис. жителів, а 

також менші за людністю поселення, що історично склалися як міста. Залежно 

від людності міст їх поділяють на: малі (до 50 тис. осіб), середні (50-100 тис. 

осіб), великі (100-500 тис. осіб), дуже великі (понад 500 тис. осіб). Серед дуже 

великих виділяється група міст-мільйонерів, в яких кількість населення більше 

1 млн. осіб. 

Дослідженню міського розселення в регіонах в постсоціалістичний період 

присвячені роботи А. А. Мозгового на прикладі Подільської РСР [94] та 

Ю. І. Сологуба на прикладі столичного району [174].    

Указом Президії Верховної Ради УРСР у 1981 році [189], до категорії 

селищ міського типу можуть бути віднесені населені пункти при промислових 

підприємствах, будовах, залізничних вузлах, гідротехнічних спорудах, 

підприємствах з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, а 

також населені пункти, на території яких містяться вищі та середні спеціальні 

навчальні заклади, науково-дослідні установи, санаторії та інші стаціонарні 

лікувальні та оздоровчі заклади, які мають державний житловий фонд, з 

кількістю населення понад 2 тисячі осіб, з яких не менш як дві третини 

становлять робітники, службовці та члени їх сімей. В окремих випадках до 

категорії селищ міського типу може бути віднесено населені пункти з кількістю 

населення менш як  2  тисячі чоловік,  але  не  менше як 500 чоловік,  якщо 

вони мають близьку перспективу  економічного  і   соціального   розвитку,   

зростання кількості населення. В Україні прийнято дві ознаки для виділення 
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селищ міського типу: людність та питома вага робітників і службовців, 

зайнятих у несільськогосподарських галузях господарства. 

Селища міського типу, хоча і мають відокремлену і самостійну сутність, 

проте їх основний зміст визначається особливостями перехідної форми 

поселень, пов’язаними з утвердженням міських форм буття населення [30, 

с. 156]. Вони, як центри місцевих регіональних систем, забезпечують 

навколишні сільські поселення первинними формами обслуговування: 

виробничими (переробкою сільськогосподарської продукції), будівельними, 

побутовими, культурно-освітніми, оздоровчими і т.д..  

А. І. Доценко [41, с. 12] зазначає, що сільські поселення відрізняються від 

міських ще й характером житлової забудови та переважанням приватних садиб 

із присадибними земельними ділянками. Для сільських поселень характерні 

більша порівняно з міськими віддаленість від місць прикладання праці, міцний 

зв’язок населення з землею та природним середовищем, деконцентрація й 

територіальна розосередженість сільського населення [25, с. 109-111]. 

Більшість вчених об’єднує всі сільські поселення за людністю у 5 типів: 

дуже великі (понад 5 тис. осіб), великі (2-5 тис. осіб), середні (1-2 тис. осіб), 

малі (до 1 тис. осіб) та безлюдні. В малих (інколи в середніх) селах 

зустрічається група деградуючих сіл, в яких кількість осіб пенсійного віку 

складає більше 40-50% всіх жителів поселення. Села, які деградують, в свою 

чергу поділяються на 2 підгрупи поселень:  

1) занепадаючі – поселення з часткою людей пенсійного віку понад 40% 

(у середніх - 50-65%), де є діти і підлітки;  

2) вимираючі – поселення з часткою людей пенсійного віку понад 50% (у 

середніх більш як 65%), де немає дітей і підлітків. 

В областях формуються три типи структур мережі поселень: 

моноцентричні, біцентричні, поліцентричні [135, с. 28]. Моноцентрична 

структура характерна для регіонів, в яких чітко виражена провідна роль одного 

великого міста (обласного центру) серед інших у накопиченні потенціалу та 

використанні його для розвитку та впливу на прилеглу територію. Дана 
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структура мережі поселень зберігається доти, поки обласний центр не 

використає всі свої головні чинники для росту міста (наявність території, 

трудові ресурси, джерела водопостачання та ін.). Формування біцентричних 

(два великих міста) та поліцентричних (більше двох великих міст) структур 

було обумовлено інтенсивним ростом старих та формуванням нових міст, які 

швидко розвивалися завдяки тяжкій та гірничодобувній промисловості.  

Е. І. Пітюренко [135, с. 29] зазначає, що поліцентрична структура мережі 

поселень має всі умови для досягнення найбільш високої соціально-

економічної ефективності розвитку територіально-виробничих систем та 

систем розселення. Міста міжрайонного значення при поліцентричній структурі 

рівномірно охоплюють своїми зонами впливу всю територію області. Дана 

ситуація, в свою чергу, сприяє формуванню раціональних зв’язків (виробничих, 

організаційно-господарських, трудових, культурних і т.д.) з навколишніми 

населеними пунктами.     

В. Л. Танцюра вважає, що однією з важливих ознак розселення є його 

поліструктурність тобто окремо може розглядатися структура міського або 

сільського розселення чи інтегрована структура розселення в регіонах, областях 

або районах [167, с. 150]. А. І. Доценко навпаки наголошує на тому, що 

найбільшого поширення, у сучасний період, набуває комплексний підхід до 

вивчення міських та сільських поселень, та зазначає, що необхідно розробити 

єдину функціональну структуру міських та сільських поселень. Це можливо 

зробити на рівні обласних систем розселення  [42, с. 239].  

До структури регіональної системи також відносять групові системи 

населених місць, міські агломерації, осередкові поселення і сільські поселення. 

Г. А. Каплан, А. В. Кочетков, Ф. М. Лістенгурт визначають групові системи як 

раціональну просторову організацію групи населених місць (у рівній мірі 

міських та сільських), які об’єднані щоденними зв’язками у сферах праці, 

побуту і відпочинку та спільним використанням міжпоселенних територій [74, 

с. 6; 44, с. 34]. Вони формуються поблизу найбільших міст, а також середніх і 

великих міст, які виконують функції міжрайонних та обласних центрів. Ті 
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групові системи, що сформувалися на базі сільських поселень, утворюють 

місцеві та районні системи розселення. За стадією формування групові форми 

розселення поділяють на: слаборозвинені, розвинені групові та сформовані 

форми стійких агломерацій. 

Міська агломерація, за визначенням В. Г. Давидовича, виступає 

сукупністю значної кількості (не менше 10) близько розташованих міст та 

селищ (із витратою часу на поїздку до міста – центру не більше 2 год.), 

об’єднаних складною системою економічних, трудових та культурно-

побутових взаємозв’язків [32, с. 17-18].  До головних ознак міської агломерації 

відносить: центр (ядро) агломерації, територіальне скупчення міських поселень 

навколо нього, наявність різноманітних інтенсивних зв’язків і створення 

складної багатокомпонентної динамічної системи [82, с. 18; 211]. Польські 

дослідники Е. Капзак, С. Стазевська [205] вважають, що до міської агломерації 

відносяться як міські, так і сільські поселення, які знаходяться  у безпосередній 

зоні впливу великого міста. 

Структура РСР за функціями. Ефективність первинних елементів, які 

утворюють будь-яку систему розселення, вливає на ефективність її 

функціонування та розвиток. Населені пункти (міські, сільські) виступають 

головним (первинним) елементом в системі розселення. Вони відрізняються 

між собою за людністю, функціями, забудовою території, роллю та місцем в 

системі розселення. Міським поселенням, які виступають центрами 

виробничого та соціального потенціалу регіону, підпорядковуються сільські.  

Проте зв'язки між цими поселеннями неоднакові. Вони відрізняються 

тривалістю, потужністю та інтенсивністю [61, с. 23].  

Всі населенні пункти в залежності від кількості функцій поділяють на дві 

категорії: поліфункціональні та монофункціональні [121, с. 192]. Більшість 

міських поселень є поліфункціональними.  

Функціонально-ієрархічну типологію міст запропонувала С. Я. Ниммік, в 

якій, крім функцій, потрібно виділяти їх ієрархічні типи (регіональні, районні, 

місцеві центри) [120, с. 96]. В ієрархії поселень найвищі місця займають міські 



37 

 

поселення, в яких добре розвинута промисловість та велика кількість 

населення. С. Б. Хорєвим була розроблена структурно-функціональна типологія 

міст, яка складалась з трьох головних ознак: народногосподарських функцій, 

районоорганізуючої ролі та людності міст [191, с. 164].  

Ю. І. Пітюренко окрім вище названих ознак, в типології міст 

виокремлював ще й умови їх перспективного розвитку. Він дуже чітко виділив 

функціональні типи та підтипи міст, наступним чином: 

1. Найважливіший адміністративно-політичний, індустріальний, науковий 

та культурний центр країни – столиця (понад 1500 тис. осіб). 

2. Багатофункціональні міста – обласні центри: з дуже розвинутою 

промисловістю – центри регіонального значення (500-1500 тис. осіб); з 

розвинутою (переважно важкою) промисловістю (250-1000 тис. осіб); з 

відносно розвинутою промисловістю (100-250 тис. осіб). 

3. Багатогалузеві промислові центри: міста міжрайонного значення (50-500 

тис. осіб); міста, що рекомендуються для розвитку в них функцій міжрайонного 

значення (25-50 тис. осіб); міста районного значення (25-100 тис. осіб). 

4. Одногалузеві (вузькоспеціалізовані) промислові центри: міста 

міжрайонного значення (50-150 тис. осіб); міста, що рекомендуються для 

розвитку в них функцій міжрайонного значення (50-100 тис. осіб); міста 

районного значення (10-100 тис. осіб). 

5. Промислово-транспортні центри: міста міжрайонного значення (25-150 

тис. осіб); міста, що рекомендуються для розвитку в них функцій міжрайонного 

значення (10-100 тис. осіб); міста районного значення (10-100 тис. осіб). 

6. Транспортно-промислові центри: міста міжрайонного значення (25-50 

тис. осіб); міста, що рекомендуються для розвитку в них функцій міжрайонного 

значення (10-50 тис. осіб); міста районного значення (10-50 тис. осіб). 

7. Транспортні центри: міста, що рекомендуються для розвитку в них 

функцій міжрайонного значення (25-50 тис. осіб); міста районного значення 

(10-50 тис. осіб). 
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8. Міста зі слаборозвинутою промисловістю – організаційно-господарські, 

торгово-розподільчі, культурно-освітні центри місцевого значення: міста 

міжрайонного значення (25-50 тис. осіб); міста районного значення:  що 

рекомендуються для розвитку в них міжрайонних функцій (10-50 тис. осіб); 

інші (10-50 тис. осіб). 

9. Різнофункціональні міста – супутники крупних міст: зі слаборозвинутою 

економічною базою і переважним значенням трудових зв'язків (10-25 тис. осіб); 

з промисловими функціями і значними трудовими зв'язками (25-100 тис. осіб); з 

транспортними і промисловими функціями і трудовими зв'язками (10-50 тис. 

осіб); з промисловими функціями (10-50 тис. осіб). 

10. Міста – курортні центри або з переважним значенням курортно-

оздоровчих функцій: міста міжрайонного значення (50-150 тис. осіб); міста, що 

рекомендуються для розвитку в них функцій міжрайонного значення (50-100 

тис. осіб); інші локальні центри (10-25 тис. осіб) [141, с. 74].  

С. О. Ковальов [72, с. 172] сільські поселення класифікував за 3 видами: 

1) поселення, з переважною часткою населення зайнятого в 

сільськогосподарському господарстві; 2) поселення «мішаного типу» в яких 

переважає частка несільськогосподарського населення, проте не вистачає 

певних умов для отримання ними статусу селищ міського типу; 3) всі дрібні, 

невеликі за розмірами несільськогосподарські поселення. 

Структура РСР за ієрархією. Сформовані мережі розселення можуть 

розглядатись як системи, що поділяються на підсистеми. Відповідно до 

багаторівневої організації суспільства більшість вчених дотримується певної 

ієрархії в системі розселення. В структурі розселення за територіальністю 

виділяють три рівня: макро- (країна), мезо- (область, регіон) та мікрорівні 

(район).  

За класифікацією М. Ф. Тимчука [181], територіальні системи розселення 

поділяються на: 1) низові системи (в межах адміністративного району); 2) 

локальні системи (в яких системоутворюючими ознаками є маятникові 

виробничі, трудові, культурно-побутові зв’язки); 3) регіональні (сукупність 
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декількох областей); 4) систему поселень країни. Л. Б. Заставецька [61, с. 27] 

розглядаючи ієрархію систем розселення виділила: національний, регіональний 

та локальний рівні. О. І. Шаблій  та Е. Б. Алаєв стверджують, що ієрархічні 

рівні систем розселення, як правило, співпадають з економічними районами або 

економічними зонами [1, с. 13]. О. Г. Топчієву вдалося структурувати 

територіальні системи розселення країни за величиною та функціями центрів 

систем розселення [184, с. 234]. З. Рикель [210] виділяє ЛСР та РСР. 

Ієрархія РСР складається, безпосередньо, з локального (населенні пункти, 

сільська, селищна та міська ради, територіальні громади, первинні та локальні 

системи розселення) та регіонального рівнів (регіональні та міжрегіональні 

системи розселення). Перехідною стадією між локальним та регіональним 

рівнем виступає ССР (рис. 1.3) [106]. 

 

Рис. 1.3. Ієрархія регіональної системи розселення (СР)  

(складено автором) 

На думку Е. Б. Алаєва, до системи розселення локального рівня 

відноситься «розміщена в межах контактної території мережа поселень, 

зв'язаних між собою спільністю виробничих зв'язків, системи обслуговування 
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населення, транспортної мережі (чи системи), системи інформації, єдиної 

політики природокористування і охорони навколишнього середовища, 

спільністю і центральністю управління автономними об'єктами системи» [2, 

с. 123]. У межах цих систем розселення спостерігаються постійні виробничі, 

економічні та соціальні зв’язки. У системах розселення локального рівня існує 

можливість частого та тісного спілкування населення, швидкого обміну 

інформацією [17, c. 87].  Особливостями ЛСР є невеликий масштаб території, 

добова контактність населення, годинна доступність до центра [140, с. 151]. 

Сформованість систем розселення локального рівня залежить від людності, 

вигідності транспортного положення, функціонального значення та 

районотворної ролі центра системи [40, с. 82]. В результаті підвищення ролі 

місцевих локальних центрів у розвитку територіальних систем, які вони 

«очолюють», виділяють процеси просторової поляризації на локальному рівні, 

які називають локополізацією [160].  

Е. І. Пітюренко наголошує, що економічною базою систем розселення 

локального рівня є окремі промислові підприємства, їхні територіальні 

утворення (промислові центри, вузли) в сукупності з транспортними вузлами 

[134, с. 9].  Проте із-за обмеженості людності, територіального, ресурсного 

потенціалу локальних систем, вони не можуть забезпечувати повноцінний 

соціально-економічний розвиток всієї території на відміну від регіональних 

систем розселення. Більшість вчених зазначає, що транспортна доступність 

систем розселення в межах локального рівня повинна складати не більше 1-1,5 

години в один бік [37].  

До систем розселення локального рівня відносимо первинні 

(внутрірайонні) та локальні (районні) системи розселення.  

Первинні (внутрірайонні) системи займають найнижчий рівень в даній 

ієрархії. Вони охоплюють територію декількох сільських поселень, які 

пов’язані між собою адміністративно-управлінськими, культурно-побутовими, 

трудовими зв’язками.  
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Типологією внутрірайонних систем розселення займалися: в залежності від 

людності та кількості поселень – Г. П. Березенко [8]; в залежності від 

взаєморозташування центрального поселення та адміністративного центра 

сільради – В. І. Мурель [97]; в залежності від кількості поселень, їх 

географічного положення, функцій та міжселенних зв’язків – А. І. Доценко [41, 

с. 154].  

Г. М. Рогожин зазначає, що економічною основою існування первинних 

систем розселення є система сільськогосподарських виробничих комплексів з їх 

господарськими, адміністративними і транспортними зв’язками, а соціальною 

основою виступає система соціального сервісу (культурно-освітнього, 

торгового і медичного обслуговування) [163, c. 52]. 

Первинні системи, загалом, співпадають з адміністративними територіями 

сільських рад, а їх адміністративні центри виступають в ролі ядер (центрів) 

розселення цих систем. Після розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування, в більшості поселень, в яких знаходяться сільські ради, 

адміністративно-управлінські функції стали переважати над виробничими.   

Внутрірайонні системи розселення підрозділяють: 

1)  в залежності від розміщення сільради на: субординовані (ядро системи 

співпадає з адміністративним центром) та несубординовані (ядро системи не 

співпадає з адміністративним центром); 

2) в залежності від зосередження функцій центру системи в одному чи 

двох поселеннях на: централізовані та децентралізовані [61, с. 31]. 

Локальні (районні) системи розселення охоплюють території 

адміністративних районів області, де центрами розселення виступають 

райцентри. За допомогою адміністративно-управлінських, торговельних, 

виробничих, культурних, освітніх, інформаційних та побутових зв’язків 

охоплюються всі поселення районної системи розселення. Виробничі зв’язки, 

як правило, здійснюються для отримання сировини і деяких напівфабрикатів 

[135, с. 21].    
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Серед районних систем, на основі співвідношення сільського та міського 

населення, А. І. Доценко [41, с. 155] виділяє три типи систем:  

1) інтегральні, в яких співвідношення кількості міського та сільського 

населення майже однакове;  

2) міські, в яких дві третини населення району складають міські жителі;  

3) сільські, в яких дві третини населення району складають сільські 

жителі.  

На основі об’єднання декількох локальних (районних) систем формуються 

субрегіональні (міжрайонні) системи розселення (рис. 1.4). Їх ядрами 

виступають найрозвиненіші, середні за людністю міста області, які виконують 

розселенсько-організаційні функції. В них зосереджені, як правило, виробничі 

та соціальні об’єкти міжрайонного значення. М. Р. Влах, А. М. Слащук, 

В. І. Поручинський [18] стверджують, що центри міжрайонних локальних 

систем мають певні зв’язки з поселеннями сусідніх районів, особливо з їх 

центрами. На думку Ю. І. Пітюренка [141, с. 72], міжрайонні центри мають 

більш вигідне транспортно-географічне положення та є найбільш розвинутими 

в промисловому відношенні, ніж інші міста районного значення. Дж. Фрідман 

вважав, що саме зростання населення, урбанізація, підвищення рівня освіти, 

вдосконалення транспорту та комунікацій стимулює множення головного ядра 

розселення регіону на периферію, де утворюються субрегіональні центри 

розселення [204, с. 34]. 

Оскільки більшість адміністративних центрів областей не займають 

центрального географічного положення в межах своїх областей, саме центри 

міжрайонного значення, безпосередньо, впливають на соціально-економічний 

розвиток області та розвинутість поселенської мережі. Вони перекладають на 

себе частину функцій, які притаманні обласному центру. Проте не завжди 

поселення, які знаходяться на периферії областей підпадають під зону тяжіння 

цих центрів або цей вплив на них дуже слабкий. Л. Б. Заставецька зазначає, що 

розміри зони тяжіння центру ССР залежать від привабливості міста, яка 

визначається набором, обсягом і якістю запропонованих послуг, а також від 
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умов доступності, які визначаються витратами часу, що необхідні для 

відвідання центру [61, с. 28-36]. Е. І. Благова [9, с. 19] стверджує: «чим менше в 

області поселень, які розташовані поза межами міжрайонних систем, та чим 

вищий рівень функціонального розвитку центрів міжрайонних систем, тим 

вищий ступінь сформованості обласної системи розселення». 

 

Рис. 1.4. Схема ієрархії субрегіональної системи розселення  

(складено автором) 

Н. В. Заблотовська [48] за функціональними зв’язками поселень з центром 

субрегіональної (міжрайонної) системи виділила 2 зони: активну та пасивну. До 

першої відносять поселення, які мають тісні зв’язки (інтенсивні, 

середньоінтенсивні) з ядром системи, до другої – населенні пункти розташовані 

за межами активної зони. Підзона інтенсивних зв’язків займає територію у 

межах 1-годинної транспортної доступності, а підзона середньоінтенсивних 

зв’язків – територію між 1-годинною та 2-годинною зоною. 



44 

 

Найбільші за площею і демографічним потенціалом ті системи, що 

сформувалися навколо обласних центрів, які одночасно виконують функції 

міжрайонних [62]. На даний момент для міжрайонних систем розселення 

характерні процеси ліквідації підприємств виробничої і соціальної сфери 

міжрайонного значення. Це безпосередньо впливає на послаблення 

розселенських зв’язків та зменшення зон впливу ядер міжрайонних систем 

розселення.   

М. Р. Влах РСР визначає як сукупність локальних систем, яка формується 

у процесі посилення соціально-економічних взаємозв’язків між ними, а також 

централізації управлінських зв’язків, насамперед у розрізі адміністративних 

областей. Порівняно з локальною системою розселення, регіональна охоплює 

більшу територію, унаслідок чого в її межах немає умов для постійного 

спілкування населення [17, с. 121]. Систему розселення регіонального рівня 

поділяють на: регіональну (обласну) та міжрегіональну (міжобласну) [145, 

с. 91]. 

РСР О. І. Шаблій розглядає як взаємозв'язане поєднання населених пунктів 

і їх локально-просторових спільностей з різноманітними міжселенськими 

зв’язками у межах обласної територіальної спільності [194, с. 148]. На думку 

економістів, Я. Ю. Агія та Я. В. Шевчука [1], РСР, як структурний елемент 

національної системи розселення, на сучасному етапі об’єднує міжрайонні 

системи розселення з «ядрами тяжіння», районні з центрами тяжіння, кущові в 

центрі яких є малі та селища міського типу, на основі тісних зв’язків, які 

координуються обласним макрорядом. Саме обласна система розселення за 

своїми функціональними зв’язками найтісніше пов’язана з сусідніми 

адміністративними областями. 

Ядром РСР виступає адміністративний обласний центр. Він відчутно 

впливає на формування транспортної мережі, яка в сучасних умовах стає 

вирішальним чинником в розвитку всієї внутрішньообласної системи 

розселення. На думку Г. П. Підгрушного [139], регіональні центри здебільшого 
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формуються як полюси зростання, або мають передумови для трансформації в 

них. 

За характером трудових, освітніх, культурних зв’язків, населені пункти, які 

знаходяться поблизу меж адміністративної області нерідко тяжіють до ядер 

сусідніх обласних систем розселення. Проте, в адміністративному і 

господарсько-організаційному відношенні вони підпорядковуються місцевим і 

обласному центру «своєї» територіальної спільності [60, с. 68]. 

Міжрегіональні (міжобласні) системи розселення формуються навколо 

значного центру, який має вплив на сусідні адміністративні області. Ядром 

міжобласної системи, як правило, виступають міста-мільйонери або дуже 

великі міста (500-1000 тис. осіб).  

Регіональні зв’язки (культурно-побутові, організаційно-управлінські, 

господарські, наукові зв’язки, зв’язки з проектними інститутами, зв’язки щодо 

медичного обслуговування населення, обслуговування населення 

транспортними вузлами регіонального значення і т. д.) формуються вищим 

класом закладів і організацій, що обслуговують потреби населення й 

забезпечують галузі господарства економічного підрайону, економічного 

району, країни [175, с. 21]. Регіональні виробничі зв’язки, як правило, 

формуються завдяки виробничим об’єднанням підприємств машинобудівної та 

легкої промисловості [135, с. 21]. Цей тип зв’язків установлюється здебільшого 

з великими містами, що є регіональними центрами. Г. В. Рідевський у своїх 

наукових працях [159, 161] зазначає, що на регіональному рівні може 

відбуватися регіонополізація процесів центр-периферійної взаємодії, тобто 

підвищення значимості регіонального центра в соціально-економічному, 

демографічному, екологічному та соціокультурному розвитку територіальних 

систем, які йому підпорядковуються. Визначення поняття «регіонополізація» 

(«регіополізація») першим сформулював Е. Б. Алаєв [2, с. 206]. На його думку, 

це процес урбанізації в регіональних центрах – регіонополісах.  
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1.3. Поняття трансформації системи розселення 

 

 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови 

«трансформацію» визначають як зміну, перетворення виду, форми, істотних 

властивостей чого-небудь [14, с. 1469]. З економічної точки зору, 

трансформація виступає перетворенням структур, форм і способів економічної 

діяльності, зміною її цільової спрямованості [157, с. 408]. Соціологи [142] 

розуміють трансформацію як дію або процес зміни, форми, вигляду, природи 

або характеру суспільства або окремої структури. Цей процес позначає 

перетворення всіх сторін сфер суспільного життя. Трансформація суспільства, 

за визначенням В. І. Поручинського [146],  це процес набуття ним нових рис 

відповідно до вимог часу. Системною трансформацією називають процес 

поступового переходу, коли співіснують як старі, так і нові елементи. 

Схожими за визначенням поняттю «трансформація» виступають терміни 

«зміна», «розвиток», «перетворення», «модернізація» і «метаморфоза» 

(рис. 1.5).  Трансформація може відбуватися у двох напрямках: прогресивному 

та регресивному.  

Трансформація населених пунктів виступає складним комплексним 

процесом, який залежить від значних політичних змін та зрушень в сільському 

господарстві та бізнесі [209, с. 246]. А. І. Доценко розглядає трансформацію 

розселення населення як важливий суспільно-просторовий процес [41, с. 89-90]. 

Оскільки розселення виступає складною відкритою системою, то в результаті 

будь-яких економічних, політичних, соціальних змін відбувається й 

трансформація розселення. Під час трансформації розселення спостерігаються 

структурна та регіональна трансформація.  

Г. М. Заваріка розглядає трансформацію розселення як суспільно-

географічний процес, який характеризується істотними змінами форм, структур 

та систем розселення, зумовлених науково-технічною революцією, якісними 
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змінами економічних та соціальних процесів [51, с. 11]. Здатність розселення до 

трансформаційних змін в регіоні називають «трансформаційністю розселення».  

 

Рис. 1.5. Терміни схожі за визначенням поняттю «трансформація»  

(складено автором) 

На думку Т. Г. Кравцової [75, с. 18], трансформація розселення населення 

включає якісні та кількісні зміни просторової, функціональної й управлінської 

структури поселенської мережі та форм зосередження поселень із врахуванням 

дії умов і факторів, що змінюють середовище життєдіяльності населення. Вона 

визначає наступні аспекти трансформаційних зрушень в розселенні: 

соціальний, економічний та управлінський.  

В географічних дослідженнях трансформації розселення виділяють 

територіальний аспект його вивчення. Він характеризується просторовими 

тенденціями, закономірностями розвитку та структурою трансформації 

розселення. Системам розселення властива певна інерційність в порівнянні з 

територіально-виробничими системами. Трансформаційні зміни в системах 

розселення проявляються, як правило, в зміні людності поселень (кількісні 

зміни), внутрішній структурі і функціях (якісні зміни) вже сформованих систем 

розселення. Тобто, трансформація впливає на елементи, функції та ієрархію 

систем розселення. 
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На нашу думку, 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.  

Трансформацію систем розселення можна визначити за певними 

критеріями: 

1) зміною кількості поселень на певній території; 

2) збільшенням (зменшенням) чисельності населення в поселеннях; 

3) появою (зникненням) функціональних зв’язків в поселеннях; 

4) зміною форм територіальної організації розселення. 

В результаті трансформаційних процесів поселенська мережа 

деформується, в одних регіонах утворюються зони пріоритетного розвитку, а в 

інших – депресивні території [39, с. 52].  

Трансформаційні процеси відбуваються як серед міського розселення, так 

серед сільського. Проте вони дещо відрізняються за своєю соціально-

економічною сутністю. А. І. Доценко виділив чотири головних напрями 

трансформації розселення: трансформацію поселенської мережі 

(поселенський), трансформацію форм територіальної організації розселення 

(формаційний), трансформацію структури розселення (структурний) та 

функціональну трансформацію розселення [41, с. 89-90]. 

Трансформація поселенської мережі може відбуватись у 2 напрямах: 

зменшення та збільшення поселенської мережі. Зменшення відбувається за 

рахунок: виключення безлюдних поселень з облікових даних; об’єднання 

кількох поселень в одне; включення одних поселень до складу інших. 

Збільшення поселенської мережі спостерігається при: виділенні одних поселень 

з меж інших; побудові нових поселень на новому місці. 

Трансформація форм територіальної організації розселення відбувається 

при зміні одних форм територіальної організації розселення на інші.  
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Структурна трансформація розселення відбувається за рахунок: 

трансформації структури господарства; зміни чисельності населення в 

поселеннях; природних, економічних, соціальних властивостей території. 

Функціональна трансформація розселення розглядається через зміну 

певних функцій. Саме функціональна трансформація впливає на умови життя, 

праці та відпочинку жителів поселень. В. І. Поручинський [145] визначає 

функціональну трансформацію розселення як напрям екістичної трансформації, 

який пов'язаний із закриттям і перепрофілюванням промислових підприємств, 

зменшенням обсягів випуску продукції та скороченням надходжень до 

місцевих бюджетів. Проте, зміна певних функцій поселеннями або виникнення 

нових може мати й позитивний вплив на трансформацію системи розселення. 

Наприклад, при розробці та експлуатації нових родовищ корисних копалин, 

розвитку рекреаційної сфери, прокладанні нових транспортних магістралей. 

Підвищенню ефективності функціонування РСР, окрім виробничо-

економічних та соціальних трансформацій, сприятимуть організаційно-

управлінські трансформації.  Формування останніх та управління ними, 

забезпечить досягнення відповідної мети їхнього функціонування.  

З погляду організаційно-управлінських трансформацій, у сучасний період 

активізуються внутрішньорайонні територіальні трансформації систем 

розселення, а саме – відбувається реформування адміністративно-

територіального устрою на основі об’єднання сільських рад у територіальні 

громади. 

В ході дослідження процесу розселення на території України вченими 

були виділені наступні стадії: формування поселенської мережі (до середини 

XX ст.); зародження первинних систем розселення (50-70-ті роки XX ст.); 

зрілість первинних систем розселення (70-90-ті роки XX ст.); деградація 

розвитку, трансформація структури систем розселення (кінець XX - початок 

XXI ст.) [61, с. 130]. Саме в останній стадії, невідновність усталених 

трансформаційних процесів територіального розміщення населення у 

кількісному та якісному еквіваленті призводить до кардинальних структурних 
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змін у сучасний період поселенського потенціалу в розрізі регіонів України [26, 

с. 374]. 

Інтенсивність трансформаційних процесів у високоурбанізованих регіонах  

є вищою, ніж у слабоурбанізованих аграрних регіонах. Це зумовлено більшим 

економічним, науково-технічним, демографічним потенціалом території. 

Сприятливі (несприятливі) зовнішні чинники активізують (гальмують) 

внутрішні чинники [27]. В слабоурбанізованих регіонах з низьким соціально-

економічним потенціалом активність трансформаційних процесів менша, 

оскільки вплив зовнішніх чинників на них незначний.  Трансформації 

підлягають не тільки компонентні, але й територіальні елементи системи 

розселення. 

За останні роки збільшилася кількість досліджень присвячених 

трансформації РСР. Механізми трансформації РСР на прикладі Тернопільської 

області визначила Л. Б. Заставецька [61]. Т.Г. Кравцова сформулювала 

економічну сутність трансформації розселення населення на прикладі 

Полтавської області [75]. Г. М. Заваріка виявила закономірності трансформації 

розселення у високоурбанізованому індустріальному регіоні на прикладі 

Луганської області, а саме трансформацію форм територіальної організації 

розселення відповідно до якісних змін у розміщенні продуктивних сил [50]. 

І. М. Ілляш [66] здійснила аналіз формування мережі поселень у 

давньоосвоєному агропромисловому регіоні (на прикладі Тернопільської 

області) залежно від загальнодержавних і регіональних чинників, її розвитку з 

огляду на трансформацію суспільних відносин в країні. На прикладі 

Хмельницької області, Т. Б. Заставецьким [63] були виявлені особливості 

функціонування міських поселень у період зміни суспільних відносин та 

обґрунтовані головні напрямки трансформації функцій міст в умовах ринкових 

перетворень. В. О. Джаманом [36] було запропоновано основні напрями і 

механізми удосконалення територіальної структури Західної регіональної 

системи розселення. Дослідження територіальної організації та трансформації 

розселення Чернігівської області висвітлено в працях О. О. Афоніної [4] та 
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М. О. Барановського [6]. Т. М. Буличевою були висвітлені особливості 

формування і розвитку Київської РСР [12]. Трансформацію системи розселення 

Волинської області було досліджено в роботі В. І. Поручинського [144]. 

К. О. Кравченко розкрито особливості формування і розвитку системи 

розселення Харківської області [76]. На прикладі Кіровоградської області 

О. В. Бабич [5] розглянуто збалансований розвиток РСР. 

Таким чином, оскільки кожен регіон має свою специфіку історичного, 

природного, соціально-економічного та демографічного розвитку, тому й 

трансформаційні процеси розселення регіонів України відрізняються за своїми 

темпами і масштабами. Г. М. Заваріка виділяє регіональний підхід, який дає 

можливість розкрити географічну специфіку трансформації розселення в 

українському геопросторі [51, с. 12]. Вона визначає наступні чинники, які 

впливають на розвиток трансформаційних процесів у розселенні: 

1) зовнішні (геополітичне положення, нормативно-правові, економічні, 

науково-технічні) та внутрішні (економічні, соціальні, демографічні, екологічні, 

природні, психологічні); 

2) сприятливі та несприятливі; 

3) традиційні (демографічні, соціально-економічні, природно-історичні, 

політико-адміністративні) та новітні (реструктуризація промисловості, 

реформування аграрної сфери, встановлення нових організаційних форм 

господарювання, глобалізаційні процеси, зміна геополітичного положення 

поселень, зміна адміністративного статусу населених пунктів); 

4) постійно діючі та тимчасові; 

5) загальні та регіональні [51, с. 14].  

Економіко-географічне положення (ЕГП) є одним із чинників 

трансформаційних процесів. На думку Т. Г. Кравцової [74], ЕГП зумовлює 

місце певного ареалу чи об’єкта в системі економічного простору країни і, як 

правило, впливає на розвиток населення даного регіону (столичний регіон, 

прикордонні території і т.д.). Ефективне використання конкурентних переваг 

місцеположення (сусідство з потенційними партнерами, наявність дешевих 
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факторів виробництва тощо) можливе за умов забезпечення високої 

продуктивності використання цих ресурсів.   

  

Рис. 1.6. Чинники трансформації розселення (складено автором) 

На нашу думку, доцільно розрізняти чинники, що впливають на 

формування, функціонування та розвиток систем розселення та ті, що 

спричинюють в них трансформаційні процеси (рис. 1.6). До чинників, що 

впливають на формування, функціонування та розвиток систем розселення 

відносимо географічне, геополітичне та транспортно-географічне положення, 

природні, історико-географічні чинники. Чинниками, що спричинюють 

трансформаційні процеси в системах розселення можна назвати наступні: 

демографічні (скорочення або зростання кількості населення), соціально-

економічні (рівень зайнятості населення, розвиток або занепад промисловості, 

сільського господарства, сфери послуг та ін.), транспортно-інфраструктурні 

(розвиток або занепад транспортної та інженерної мереж), нормативно-правові 

(зміни в законодавстві, запровадження реформ), екологічні (зміна екологічного 

стану навколишнього середовища), військові чинники (запровадження 

війського стану та силове захоплення певної території) та науково-технічний 

прогрес [109]. 
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За рахунок трансформації територіальної організації суспільства 

змінюються межі та склад систем розселення. Головними чинниками цього 

процесу є: 

1) занепад (розвиток) промисловості, як наслідок – послаблення 

(поліпшення) виробничих функцій системоутворювальних центрів; зменшення 

(збільшення) інтенсивності виробничих та трудових зв'язків; 

2) зміна впливу великих міст на соціальні зв'язки; концентрація закладів 

соціальної інфраструктури міжобласного значення переважно у великих містах;  

3) покращення (погіршення) транспортної доступності від центрів до 

периферії систем розселення та між населеними пунктами загалом; 

вдосконалення опорного каркасу розселення за рахунок створення нових і 

вдосконалення наявних транспортних шляхів (транспортних коридорів); 

4) зміна промислових, соціальних, транспортних зв’язків обласних систем 

розселення з сусідніми та столичним регіонами. 

На думку С. Д. Щеглюк [198], причиною трансформаційних процесів 

систем розселення виступає урбанізація, яка за своїми властивостями може 

поляризувати та структурувати простір, розділяти його на ареали, ядра (центри) 

та периферії. Фактори трансформаційних процесів зумовлені динамічними 

змінами (часом), розвитком ринкових відносин в країні, інноваційною 

діяльністю, збільшенням конкуренції, розвитком сучасної інфраструктури та ін. 

В умовах соціально-економічних трансформацій Г. М. Заваріка [50] 

виділяє наступні закономірності трансформаційного розвитку розселення: 

1) трансформація форм територіальної організації розселення відповідно 

до якісних змін у розміщенні та територіальній організації продуктивних сил;  

2) скорочення та здрібнення поселенської мережі, зменшення людського 

потенціалу регіонів;  

3) трансформація функціональної структури поселень;  

4) зменшення інтенсивності внутрішніх системоформуючих зв’язків, 

особливо на регіональному, локальному та місцевому рівнях; 
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5) посилення соціальної диференціації рівнів життя населення між 

центральними та периферійними районами розселення.  

К. Ю. Сегіда [171] зазначає, що трансформація системи розселення регіону 

повинна відбуватись за умови визначення та усвідомлення демографічної 

ситуації «на місцях», впровадження науково обґрунтованих шляхів щодо зміни 

функцій міст й районів з метою трансформації системи розселення до 

поліцентричного типу. 

А. І. Доценко та Г. М. Заваріка [45] наголошують на тому, що для оцінки 

трансформаційних процесів у системах розселення недостатньо виявити 

основні закономірності та тенденції їх розвитку. Необхідно контролювати та 

управляти трансформаційними процесами в розселенні. Тобто, проводити 

заходи, які будуть спрямовані на перерозподіл населення між населеними 

пунктами, які призведуть, в свою чергу, до модернізації систем розселення, 

зміни функцій окремих населених пунктів та стримування їх деградації.  

Особливої уваги потребує проблема аналізу змін, які відбуваються у 

пострадянський період в первинних системах розселення. До головних причин 

негативних трансформаційних процесів в РСР можна віднести: економічну 

нестабільність, погіршену демографічну ситуацію, високий рівень безробіття,  

міграційну поведінку населення, урбанізацію, воєнні конфлікти, погіршення 

екологічного стану навколишнього середовища. До позитивних – впровадження 

результатів науково-технічного прогресу, зміни в законодавстві, запровадження 

реформ щодо адміністративно-територіального устрою та розвитку регіонів. 

При дослідженні сучасних трансформаційних процесів в РСР необхідно 

визначити чинники формування певної системи розселення, провести аналіз 

трансформації системи розселення даного регіону та визначати просторово-

часові особливості даної трансформації. 
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1.4.  Методика дослідження системи розселення 

 

 

Методика являє собою сукупність способів, методів, та прийомів, що 

застосовуються в процесі наукового пізнання та практичної діяльності для 

досягнення насамперед визначеної мети. До методологічних напрямів, які 

протиставляються один одному і сприяють здобуттю нових знань відносять 

теоретичний та емпіричний напрями. Перший включає систему понять, 

абстракцій, часткові й загальні теорії, а другий – знання, яке отримане з певного 

досвіду за допомогою експериментів, спостережень за властивостями об’єкту 

дослідження.  

Загалом виділяють чотири рівні методологічного пізнання:  

- філософсько-світоглядний (аналіз загальних принципів пізнання); 

- теоретико-методологічний або загальнонауковий (підходи та правила); 

- методичний або конкретно-наукової методології (методи, способи); 

- методики і техніки дослідження [10; 131; 190]. Деякі вчені виділяють 

тільки перші три рівня [95] (рис.1.7).  

До філософсько-світоглядного рівня пізнання системи розселення 

відносимо наступні загальні принципи такі як: комплексності, історизму, 

динамізму, синергізму, перспективності. 

Принцип комплексності полягає в комплексному дослідженні сільських та 

міських поселень, які собою формують єдину мережу поселень. При 

дослідженні трансформації системи розселення комплексно враховуються всі 

чинники, які впливають на трансформацію. Принцип історизму дає змогу 

дослідити виникнення, формування, розвиток системи розселення у 

хронологічній послідовності з метою виявлення певних закономірностей. 

Принцип динамізму розглядає розселення як процес поширення, переміщення 

населення, заняття ним будь-яких нових територій в постійному розвитку. 

Синергетичний принцип передбачає комплексне врахування зв’язків різних 

рівнів і форм між елементами системи розселення, розвиток яких посилює 
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цілісність та ефективність системи, можливість її багатоваріантного розвитку 

[51, с. 29]. Принцип перспективності полягає в дослідженні системи 

розселення не тільки в минулому та її сучасної трансформації, а й розвитку у 

майбутньому за допомогою прогнозування на конкретний період.  

Серед теоретико-методологічних підходів виділяємо: системно-

структурний, просторовий та історичний. Системно-структурний підхід 

розглядає розселення як систему, в якій сукупність  поселень різних рангів і 

типів активно взаємодіють між собою. Просторовий підхід полягає в тому, що 

система розселення має певні просторові відмінності, тому при їх дослідженні 

треба враховувати поділ території на макро-, мезо- та мікрорівні. Історичний 

підхід базується на дослідженні виникнення, формування та розвитку системи 

розселення у часі.  

Оскільки формування, розвиток і трансформація систем розселення 

пов'язана з просторовими, територіальними та суспільними процесами, то в 

конкретно-науковій методології було використано принципи та методи 

суспільно-географічного дослідження.  

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).  

На основі об’єкта, предмета, мети та завдань дисертаційного дослідження 

були визначені наступні етапи дослідження:  
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І. Перший етап – теоретико-методологічний. На даному етапі здійснене 

обґрунтування об’єкту наукового дослідження та предмету. Опрацьовані та 

систематизовані літературні, фондові, архівні джерела та джерела в мережі 

Internet з досліджуваної тематики, зібрана та проаналізована статистична 

інформація. Сформульовано понятійно-термінологічний апарат дослідження, 

проаналізована структура РСР, визначено поняття та чинники трансформації 

розселення, розроблено методику дослідження систем розселення. На даному 

етапі дослідження були використані методи: узагальнення, спостереження, 

індукції та дедукції, аналізу та синтезу, системно-структурний аналіз. 

ІІ. Другий етап – оціночний. На цьому етапі були визначені та оцінені 

головні чинники формування та трансформації системи розселення Запорізької 

області. При оцінці чинників було використано наступні методи: порівняння, 

спостереження, узагальнення, середніх величин, динамічних рядів, 

картографічні, метод класифікації та типізації, метод польових досліджень, 

теорія графів та історичні. 

Для оцінки ступеня впливу транспорту на міські поселення Запорізької 

області був розрахований коефіцієнт розосередження міських поселень по 

відношенню до основних транспортних шляхів (Kв) за допомогою формули [28, 

с. 350]:  

Кв =
П1 Р1+П2 Р2+ …+Пm   Pm

 П𝑗
m
j=1 0,5642√S

,                                       (1.1) 

де Р1, Р2 ... Рm – відстань кожного міського поселення до транспортної 

магістралі в км [123]; m – кількість міських поселень в області; S – площа 

області в км
2
; 0,5642√S – приведений радіус площі області в км; Пj – 

чисельність населення в кожному міському поселенні (станом на 01.01.2017 р.); 

 П𝑗
m
j=1  – чисельність міського населення всієї області (станом на 01.01.2017 р.). 

Коефіцієнт інтерпретувався таким чином: чим Кв ближче до 0, тим ступінь 

залежності міських поселень від транспортної мережі значніше.  
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ІІІ. Третій етап – аналітико-синтетичний. В даному етапі дослідження 

проаналізовані  просторово-часові особливості трансформації системи 

розселення Запорізької області за допомогою наступних методів: динамічних 

рядів, середніх величин, кореляційного, центрографічного, групування 

поселень, класифікації та типізації, польових досліджень, картографічних, 

теорії графів, теорії поля, матриць частот переходу поселень по групах 

людності, аерофото- та космічних знімків. В ході дослідження була 

проаналізована сучасна трансформація системи розселення Запорізької області, 

визначений центр РСР, охарактеризовані головні субрегіональні центри 

області, визначені та проаналізовані характерні для регіону типи розселення. 

При аналізі сучасної трансформації системи розселення Запорізької 

області для розрахунку середньої густоти поселенської мережі (М) було 

використано наступну формулу [51, с. 33]:  

М =
P

S 
 * 1000                                                  (1.2) 

де P – кількість поселень ЛСР, S – площа ЛСР. 

Середню відстань між поселеннями (R) було розраховано за допомогою 

формули [71, с. 154]:  

R =  √
S

P
                                                      (1.3) 

де P – кількість поселень ЛСР, S – площа ЛСР. 

Вперше в методиці дослідження систем розселення нами була визначена 

площа території області зайнята під забудовами та її частка від загальної площі 

Запорізької області. Оскільки процес розселення є результатом цього процесу і 

супроводжується як мінімум наявністю житлової та транспортної 

інфраструктури, то доцільною, на нашу думку, є запропонована методика 

дослідження.   

Дане дослідження проводилось за допомогою інформаційної програми 

SAS Planet, яка призначена для перегляду і завантаження супутникових знімків 

високої роздільної здатності. При завантажені необхідних супутникових знімків 

(Bing maps – супутник), по кожному поселенню Запорізької області 
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проводилися контури забудованих територій в результаті чого визначалася 

площа. За допомогою даної програми складався структурований список всіх 

поселень по кожній ЛСР з відповідною площею. В результаті сумарних 

підрахунків була визначена площа територій зайнята під забудовами по кожній 

ЛСР та по області в цілому.  

Скориставшись правилом Ципфа, ми дослідили на скільки система міст 

Запорізької РСР є сформованою та збалансованою та як трансформація 

вплинула на вигляд «кривої Ципфа». Для цього було використано наступну 

формулу [46, с. 202]: 

Nr = N1 / R                                                  (1.4) 

де Nr – населення даного міста рангу R, N1 – населення найбільшого міста 

в регіоні, R – ранг даного міста, тобто порядковий номер міста в послідовності 

міст регіону, вишикуваних у порядку зменшення розміру. 

Для розрахунку центру розселення Запорізької РСР було використано 

наступні формули [133, с. 52]: 

Хn = 
𝑧1  𝑥1+𝑧2  𝑥2+…+𝑧𝑛  𝑥𝑛

 𝑧
                                    (1.5) 

Yn = 
𝑧1  𝑦1+𝑧2  у2+…+𝑧𝑛  у𝑛

 𝑧
                                    (1.6) 

де Хn, Yn – координати центру розселення; zn – чисельність населення в 

міському поселенні; xn, yn – координати міського поселення; ∑z – сума 

чисельності населення в міських поселеннях. 

Індекс концентрації населення (ІКН) на певній території був розрахований 

як різниці часток площі (Sч) та населення (Рч) ЛСР (формули 1.7, 1.8, 1.9) [132; 

170, с.151]:  

                                                     ІКН =  
  Рч−Sч 

2
                                            (1.7) 

                                                     Sч =  
Sp

So
× 100%                                         (1.8) 

                                                       Рч = 
Рp

Рo
× 100%                                        (1.9) 

де Sр – площа району; Sо – площа області; Pр – населення району; Pо – 

населення області. 
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Поле демографічного впливу (Ев) центру РСР на центри ЛСР області було 

визначено за допомогою формули [36, с. 46]: 

Ев =
На

 R2
ab

                                                        (10.10) 

де Ев – поле демографічного впливу, яке створюється центром А у точці 

розміщення населеного пункту В; На – людність міста А; Rab – відстань між 

центром А і поселенням В. 

При розрахунку потенціалу поля розселення (Vi) було використано 

наступну формулу [88, с. 155]: 

Vi = P1 + ∑ 
𝑃𝑗

𝑑𝑖𝑗
                                                   (10.11) 

де  Pi, Pj – кількість населення в i-му та j-му населених пунктах; dij – 

відстань між i-м та j-м населеними пунктами. 

За допомогою інформаційної програми Surfer були побудовані моделі 

потенціалів поля розселення Запорізької області.  

За методикою делімітації міських агломерацій [49, с. 86; 80] було 

визначено коефіцієнт розвиненості агломерації (Кр) за формулою:  

Кр = Р * (М * m + N * n)                                    (10.12) 

де Р – чисельність міського населення агломерації, млн. осіб; 

M та N – кількість міст і селищ міського типу в агломерації відповідно; 

m та n – частки в міському населенні агломерації. 

Також нами було визначено коефіцієнт (Ка) та індекс агломеративності (Іа) 

за допомогою формул [46, с. 252; 92, с. 15-16]: 

Ка = 
𝑁

𝑆
 * R ˃ 0,1                                            (10.13) 

де N – кількість міських поселень в агломерації, S – розміри території 

агломерації, R – середня відстань між міськими поселеннями агломерації. 

Іа = 
Р

Ра
 ˃ 0,1                                                  (10.14) 

де Р – кількість населення зони супутників, Pа – кількість міського 

населення агломерації. 

При аналізі приморсько-фасадного та лінійно-вузлового типів розселення в 
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регіоні було застосовано теорію графів. Для визначення зв’язаності та 

розвиненості графів було використано математичні формули мір зв’язаності 

(альфа-, бета-, фіта-індекси), а також міри форми графів (π) [195, с. 217-220]: 

𝛼 =  
𝐸−𝑉+𝐺

2𝑉−5
                                                 (10.15) 

𝛽 =  
𝐸

𝑉
                                                      (10.16) 

𝜑 =  
𝐸

3 (𝑉−2)
                                                (10.17) 

де Е – кількість ребер; V – кількість вершин; G – кількість компонент 

зв’язаності. Чим вище індекси, тим вище зв’язаність графа (α=0≤1, β=0˂3, 

φ=0˂1). 

𝜋 =  
𝐶

𝐷
                                                      (10.18) 

де С – загальна довжина графа; D – діаметр графа. Чим більше π, тим 

мережа розвиненіша.  

IV. Четвертий етап – прогнозно-рекомендаційний. На заключному етапі 

визначені головні проблеми та перспективи трансформації системи розселення, 

складений прогноз чисельності населення до 2025 року, проаналізовані 

реформи пов’язані з децентралізацією, розроблений SWOT-аналіз розвитку 

системи розселення Запорізької РСР. В ході дослідження були використані 

наступні методи: узагальнення, картографічний, екстраполяційний, 

районування, експертних оцінок, SWOT-аналіз. 

Для визначення перспективної чисельності населення Запорізької РСР за 

допомогою методу екстраполяції  було використано наступну формулу [138, 

с. 51]: 

St= S0 + ∆ * t                                                    (10.19) 

де St – прогнозна чисельність населення у t році; S0 – чисельність 

населення у базовий період; ∆ - абсолютний середньорічний приріст населення; 

t – період прогнозу.  
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Візуалізація отриманих даних в чотирьох етапах наукового дослідження 

відбувалась за допомогою: таблиць, схем, діаграм, графіків, фотографій, 

картосхем та прогнозів. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

1. На основі вищевикладенного, розселення 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'язано з 

просторовими, територіальними та суспільними процесами, утворенням форм 

організації суспільства, то система розселення виступає об’єктом суспільно-

географічних досліджень. 

2. Структура РСР – це просторова будова системи розселення, яка 

забезпечує її єдність та цілісність і характеризується певним розподілом, 

формою розміщення, сукупністю та взаємодією міських і сільських поселень в 

регіоні. Її можна розглядати за 3 напрямками: за елементами, за функціями та 

ієрархією. 

3. 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. 
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4. Для досягнення мети дослідження сформульовано методику 

дослідження системи розселення Запорізької області. Основними теоретико-

методологічними підходами дисертаційного дослідження є системно-

структурний, просторовий, історичний. Для дослідження трансформації РСР 

Запорізької області  використовувались світоглядно-філософські, 

загальнонаукові та конкретнонаукові методи дослідження. В роботі 

використано методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції, літературний, 

системно-структурного аналізу і синтезу, порівняльно-географічний, 

історичний, методи теорії графів, спостереження, математико-статистичний, 

районування, групування, центрографічний, математико-картографічний, 

аналізу аерофото- та космічних знімків, SWOT-аналізу, експертних оцінок, 

прогнозування. Методика дослідження складається з чотирьох етапів. 

Науковою новизною в методиці стало визначення площі території області, яка 

зайнята під забудовами та її частка від загальної площі регіону. 

 

 

 

Основні наукові результати розділу опубліковані автором у працях [106; 

109; 112]. 
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РОЗДІЛ 2 

 ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ І ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ 

РОЗСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

2.1. Історико-географічні особливості формування та розвитку 

системи розселення Запорізької області. Географічне положення 

 

2.1.1. Історико-географічні особливості формування та розвитку 

системи розселення Запорізької області 

 

Серед регіонів України Запорізьку область відносять до категорії регіонів, 

які активно почали заселятися відносно пізно (з середини XIX ст.). Це, перш за 

все, пов'язано з тим, що протягом багатьох століть територія краю була 

своєрідним коридором, яким проходили різні народи, а по-друге, територія 

регіону перебувала в складі різних імперій та постійно піддавалась набігам 

кочових племен [56].  

У відповідності з суспільно-економічними формаціями, а саме з: 

утворенням Запорізької Січі, землеробською колонізацією території, розвитком 

промисловості та переходом від кріпосного ладу до капіталістичного, 

Е. І. Благовою було запропоновано 4 періоди заселення території регіону 

(дофеодальний, феодальний, капіталістичний, соціалістичний) [9]. Нами було 

виділено ще один період в розселенні області – постсоціалістичний 

(пострадянський), який характеризується переходом від планової до ринкової 

економіки та трансформацією наявних систем розселення.  

1. Доіндустріальний період (до 1861 р.): 

1.1. Період до IX ст. Заселення регіону почалось понад 40 тис. років тому 

зі стоянок первісних людей. Протягом багатьох століть він характеризувався 

постійним витісненням одного народу іншим. На території сучасної Запорізької 

області у дофеодальний період проживали такі народи як: кіммерійці, скіфи, 

сармати, готи, гуни, авари, хазари, печеніги, половці та слов'яни.  
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Ще за часів проживання скіфів у V-III ст. до н.е. поблизу околиці сучасної 

Кам'янки-Дніпровської та Великої Знам'янки існували поселення (Кам'янське та 

Знам'янське городища відповідно), які були важливими торговельними та 

адміністративними центрами Скіфської держави [64, с. 10].  

Поховання сарматів, які витіснили скіфів, знаходилися в межах сучасних 

м. Запоріжжя та м. Мелітополь, поблизу с. Долина (Токмацький район) та 

с. Орлянське (Василівський район). Верхів'я річки Молочної було одним з 

основних місць зосередження половців [199, с. 21-30]. 

Поселення давніх слов'ян (черняхівців) розташовувалися поблизу річок. 

Залишки їх жител були знайдені поблизу с. Привільне та с. Августинівка 

Запорізького району. З часом, давні слов'яни увійшли до складу народів, які 

утворили державу – Київську Русь [199, с. 33-34]. 

Таким чином, в доіндустріальному періоді до IX ст. на території краю 

проживали кочові племена, поселення яких розташовувалися ареально поблизу 

річок або важливих торгівельних шляхів. Поблизу їх стоянок в сучасній системі 

розселення розташовані найбільші міста Запорізької області. 

1.2. Період IX ст. – 1861 р. – розпочався з утворення Київської Русі. До 

складу цієї держави увійшли західні околиці території сучасної Запорізької 

області. На території сучасного міста Запоріжжя в той час почала 

функціонувати переправа через Дніпро (Крарійська, пізніше її перейменували 

на Кічкаську) і утворилося поселення Протолча на півдні острова Хортиця [199, 

с. 41]. З XI ст. кочові племена половців заселили центральну та південну 

частини території регіону, яку згодом почали називати «Половецьким полем» 

[64, с. 11]. Проте, з часом мережа їх невеликих поселень була зруйнована.  

В результаті послаблення могутності Київської Русі та татаро-

монгольської навали (1237-1240 рр.) територія Запорізького краю на два 

століття увійшла до складу Золотої Орди. Після розпаду монгольської держави 

більша частина території регіону (степи по лівому березі Дніпра) увійшла до 

складу Кримського ханства. З кінця XV ст. цю територію заселили кочові 

ногайці. Їх селища (аули) розташовувались по берегах річок та поблизу 
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степових колодязів. Оскільки величезний простір території регіону на той час 

заселяли кочівники, його стали називати Диким полем [199, с. 41]. 

Також з XV ст. в результаті експансії з боку литовських та польських 

феодалів, розпаду єдиної давньоруської народності, посилення феодального 

гніту селяни та міщани з півночі почали масово тікати на південний-схід. У 

вільному степу ці люди наголосили себе вільними – козаками. Оскільки вони 

почали освоювати землі нижче дніпровських порогів, їх стали називати 

запорозькими. 

Першими поселеннями Запорізьких козаків були хутори-зимівники у 

вигляді «оазисів» серед великих незаселених земель «Дикого поля». Більша 

частина таких хуторів була зосереджена на «Великому лузі» (місцевість вздовж 

Дніпра та верхів’я річки Конки). На решті території – від порогів Дніпра до 

річки Берди розташовувалось козацьке дике поле [9, с. 39]. В результаті 

збільшення напливу з півночі селян-втікачів, в середині XVIII ст. на Запорізькій 

Січі налічувалось вже понад 13 тис. козаків та понад 5 тис. селян-чоловіків, а в 

1775 році – 72 тис. осіб. Чисельність поселень до цього часу досягла 70, а 

зимівників – 1600 [64, с. 13-14]. 

З переходом земель південної  України до Російської імперії, у другій 

половині XVIII ст. утворилися поселення, такі як Олександрівськ (Запоріжжя), 

Мала Знам’янка (Кам’янка-Дніпровська), Кизил-Яр (Мелітополь), Токмак, 

Оріхів, Гуляйполе та ін. Таким чином, починали формуватися групові форми 

розселення на території сучасної Запорізької області.  

У зв’язку із закінченням російсько-турецької війни та під приводом втрати 

значення форпосту Запорізька Січ була ліквідована за наказом імператриці 

Катерини ІІ. Згодом, землі колишньої Запорізької Січі увійшли до складу 

Азовської, а трохи пізніше – до  Новоросійської губернії.  Після розділу 

Новоросійської губернії, Мелітопольський та Бердянський повіти були 

віднесені до Таврійської губернії, а Олександрівський повіт – до 

Катеринославської [107]. 
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Після того, як територія сучасного Запорізького регіону увійшла до складу 

Російської імперії, остання почала активну колонізацію південних степів 

завдяки переселенню селян з густонаселених губерній для забезпечення 

дворянських вельмож землею. Окрім цього, Російська імперія заохочувала до 

переселення на південь українських степів й іноземних колоністів. 

Таким чином, на території Запорізького краю почали проживати наступні 

іноземні переселенці: німці-меноніти, болгари, євреї, гагаузи, поляки, серби, 

греки, албанці. З 1790 р. ареали німецьких поселень утворилися поблизу 

околиць сучасного Запоріжжя, вздовж р. Молочна та по берегам річок 

Бердянського повіту. Вони заснували перші 8 колоній: на острові Хортиця, 

Верхня Хортиця, Єйнлаге (сучасна територія м. Запоріжжя), Розенталь 

(с. Канцерівка), Кронсвейде (с. Володимирівське), Нейенбург (с. Малишівка), 

Нейендорф (с. Широке), Шенгорст (с. Ручаївка) [11, с. 15]. 

Болгарські поселення утворилися в долинах річок Лозоватка, Великий 

Утлюк, Малий Утлюк, вздовж узбережжя Азовського моря. Протягом 1861–

1863 рр. болгарськими переселенцями було засновано у Бердянському та 

Мелітопольському повітах Таврійської губернії 36 сіл – Андріївка (сучасне 

с. Андрівка), Банівка, Богданівка, Цареводарівка (с. Ботієве), Тернівка 

(с. Велика Тернівка), Вячеславівка (с. В’ячеславка), Ганнівка, Гірсівка, Гюнівка, 

Зеленівка, Інзівка, Романівка (с. Болгарка), Діанівка (с. Лозуватка), Іванівка 

(с. Азовське), Маринівка, Мануйлівка, Миколаївка, Надеждине, Олександрівка, 

Полоузівка, Петрівка, Преслав, Радолівка, Райнівка, Степанівка (с. Степанівка 

Друга), Строганівка, Софіївка, Трояни, Федорівка та інші [129]. Гагаузи 

утворили наступні колонії: Дмитрівку, Олександрівку, Волканешти 

(с. Вовчанське). Албанськими колоніями стали: Георгіївка, Гамівка, Таз 

(с. Дівнинське) [126, с. 29]. Чехами було утворено колонію Чехоград 

(с. Новгородківка). У 1843 р. на території регіону виникло 7 єврейських 

колоній, які налічували 2 тис. родин [64, с. 17].  

Позитивно на заселення регіону вплинуло заселення на правому березі 

річки Молочної сектантів-духоборів – переселенців з Володимирської та 
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Тамбовської губерній. Вони заснували такі поселення як: Тамбовка, Терпіння, 

Спаське та Кирилівка. Проте, оскільки їх сектантські рухи були спрямовані 

проти буржуазії та необмеженої влади церкви, і свої думки вони доносили до 

місцевого населення, царська влада змушена була переселити духоборів в інші 

регіони імперії. 

Згодом, у південні українські степи поміщики почали переселяти кріпаків 

зі своїх старих маєтків. Таким чином, на кінець ХVIII – на початок ХІХ ст. 

переселенцями було утворено на землях поміщика Потьомкіна села Балабине, 

Григорівку, Веселянку, Хитрівку (останнє приєднано до селища Комишуваха), 

Царицин Кут (Приморське); на землях Попова – села Василівку, Янчекрак 

(Кам’янське), Карачекрак (Підгірне), Скельки та Маячку. Також виникли 

кріпацькі села на землях поміщика Мордвинова (с. Мордвинівка) в 

Бердянському повіті [64, с. 16].  

Найпершим в регіоні статус міста отримав Оріхів (1801 р.), а вже потім 

Олександрівськ у 1806 р., Ново-Ногайськ (Бердянськ) у 1838 р. та Мелітополь у 

1842 р. Напередодні відміни кріпацького права чисельність населення в 

Запорізькому регіоні складала 396 тис. осіб [64, с. 18]. За час земельної 

колонізації території, природні багатства регіону майже не використовувались. 

Низька продуктивність праці та примітивна обробка землі призвели до 

виснаження ґрунтів, що не дало позитивного результату в переселенні селян з 

центральних губерній [107].  

Таким чином, наприкінці цього періоду почалось поступове заселення 

більшої частини території області, збільшилась кількість населення за рахунок 

іноземних переселенців, утворились перші міста в регіоні. В доіндустріальний 

період почали формуватись елементи опорного каркасу розселення Запорізької 

області. 

2. Індустріальний період (1861 р. – 1991 р.): 

2.1. Період 1861 р. – 1917 р. почався з відміною кріпацького права та 

розвитком капіталістичних відношень. Оскільки землевласники Запорізького 

краю своїми силами могли обробити лише десяту частину залучених до 
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землеробства земель, а 5/6 земель регіону залишались взагалі нерозораними, 

Уряд розпочав офіційне переселення селян до Таврійської губернії. Всього у ІІ 

половині ХІХ ст. за офіційними відомостями переселилося до 

Олександрівського повіту 11 тис. осіб, Мелітопольського – 29 тис. осіб, 

Бердянського –18,5 тис. осіб [125]. 

В цей період розпочалось будівництво залізничних доріг (Севастополь –

Лозова, Чаплине – Бердянськ, Олександрівськ – Волноваха, Олександрівськ – 

Кривий Ріг, Федорівка – Царекостянтинівка), підприємств текстильної, 

харчової промисловості та цегельних заводів, що спричинило зростання 

міських поселень в регіоні [9, с. 42]. У 80–90-х роках ХІХ ст. міста 

Олександрівськ, Бердянськ, Мелітополь, Оріхів та село Гуляйполе стали 

великими робітничими ринками. До них переселялись десятки тисяч заробітчан 

[64, с. 21].  

Таким чином, в Запорізькій області наприкінці ХІХ ст. кількість населення 

зросла в 2,5 рази і налічувала 960,6 тис. осіб. Частка міського населення в 

регіоні, на той час, склала 12,5%. Найбільша кількість міських жителів 

припадала на такі міста, як: Бердянськ – 26,5 тис. осіб, Токмак – 21,5 тис. осіб, 

Олександрівськ (Запоріжжя)  – 18,8 тис. осіб, Мелітополь – 17,3 тис. осіб [64, 

с. 22]. 

В результаті вигідного географічного положення відносно 

місцезнаходжень мінеральних ресурсів, в регіоні швидкими темпами починає 

розвиватись промисловість. Одним з найбільших промислових міст області стає 

Олександрівськ (Запоріжжя). Наприкінці ХІХ ст. в місті утворюються заводи 

сільськогосподарського машинобудування, чавуноливарні, цегельні та 

лісопильні заводи. Серед підприємств харчової промисловості починають 

функціонувати борошномельний, пивоварний, горілчаний, костомольний 

заводи, тютюнова та цукрова фабрики [9, с. 43]. З 1911 р. по 1916 р. стають до 

ладу Придніпровський завод силікатної цегли, механічний завод Ясіна та завод 

авіаційних двигунів ДЕКА [64, с. 68]. Оскільки за своїм географічним 
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положенням Олександрівськ розташовувався за Дніпровськими порогами, то 

він почав виконувати роль, окрім промислового, ще й транспортного центру. 

Великим містом в регіоні стає Мелітополь. Спочатку він розвивається 

переважно як торгове місто. Найбільшого значення має торгівля хлібом, 

шкірою, вовною та іншими продуктами сільського господарства [64, с. 414]. З 

часом, в Мелітополі утворюються підприємства з виробництва 

сільськогосподарських машин та  переробки сільськогосподарської сировини, 

чавуноливарні та машинобудівні заводи. Активно починають розвиватись 

підприємства з виготовлення будівельних матеріалів, особливо цегли, та 

підприємства легкої промисловості. Серед підприємств харчової промисловості 

починають функціонувати маслобійні, борошномельні, пивоварні, 

спиртоочисні заводи, тютюнові та макаронні фабрики [79, с. 68-98]. Також 

утворюються підприємства з виготовлення свічок, миловаріння. У другій 

половині ХІХ ст., із-за припливу біженців за час Кримської війни, а також з 

початком будівництва Лозово-Севастопольської залізничної дороги, в місті 

спостерігається поступове зростання чисельності населення [79, с. 40]. У 

1866 р. через Мелітополь проводять телеграфну лінію, а з 1874 р. – починає 

функціонувати залізнична станція, яка сполучає Мелітополь з Санкт-

Петербургом, Варшавою, Одесою, Віднем, Ригою та іншими великими містами 

[197, с. 89].  Найбільша кількість робітників в місті наприкінці ХІХ ст. 

спостерігалась на чавуноливарному заводі та заводі сільськогосподарських 

машин братів Классенів, а також на залізничному депо і в майстернях [64, 

с. 414]. 

Бердянськ розвивався з самого початку як торговельно-купецьке місто. В 

економічному розвитку міста велика роль належала морському порту. У 80-90-

х роках ХІХ ст. утворюються заводи з виробництва сільськогосподарських 

машин Дж. Грієвза, Шредера і Матіаса, відкриваються канатно-шпагатна 

фабрика Венца та Янцена, восково-свічковий завод Сельстрема, ковбасна 

фабрика Ліцмена,  макаронна фабрика Клавдіна та пивоварний завод Феттера, 

електростанція. Всі ці підприємства належали іноземцям. З розвитком 
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промисловості почала збільшуватись кількість населення в місті, яка наприкінці 

ХІХ ст. склала 26,5 тис. осіб. У 1899 р. було прокладено залізничну колію до 

станції Чаплине, що позитивно вплинуло на транспортування вантажів до 

порту. На початку ХХ ст. в Бердянську стали споруджувати аеропланний завод 

та підприємства з переробки сільськогосподарської сировини, такі як: 

миловарний, шкіряний заводи, паровий млин, бойню тощо [64, с. 115-116; 197, 

с. 103]. 

Розвиток міста Оріхів був пов'язаний з вигідним транспортним 

положенням. Повз нього у середині ХІХ ст. проходило 8 важливих шляхів, 

зокрема чумацький Кримський та Старий чумацький шляхи. Проте, у 70-х 

роках ХІХ ст., зі спорудженням Лозово-Севастопольської залізниці, Оріхів 

втрачає своє значення як важливого транспортного пункту. Наприкінці ХІХ ст. 

у місті функціонують цегельні, черепичні, шкіряні, гончарні заводи, маслобійні 

та борошномельні підприємства. На початку ХХ ст. споруджено завод 

сільськогосподарських машин. З закінченням будівництва Катерининської 

залізниці (1902 р.), Оріхів знов стає важливим транспортним пунктом на шляху 

між Олександрівськом та Пологами. Напередодні Першої світової війни в місті 

проживало 8,4 тис. осіб [64, с. 527-528]. 

Великий Токмак (м. Токмак) було віднесено до розряду містечок у 1861 

році, і вже через 3 роки чисельність його населення склала майже 8 тис. осіб. У 

1886 р. в містечку діяли парові млини, майстерня по виробництву возів, 

шкіряні, салотопні, цегельні та черепичні заводи, розвивалось гончарне 

виробництво. Наприкінці ХІХ ст. у Великому Токмаку було споруджено 2 

заводи, в яких функціонували ливарні, ковальські, слюсарно-механічні, 

деревообробні і малярні цехи. З прокладанням, на початку ХХ ст., залізниці 

Харків – Севастополь містечко отримало сполучення з Пришибом, внаслідок 

чого у Великому Токмаку швидко почала розвиватись торгівля. У 1910 р. було 

побудовано залізницю Царекостянтинівка – Федорівка, що посприяло 

швидкому зростанню виробництва сільськогосподарських машин у містечку 

[64, с. 643-645].  
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Взагалі, період капіталізму в сільському господарстві регіону 

характеризувався: посиленим розорюванням родючих земель, займанням 

лідируючих позицій з виробництва зерна, занепадом тваринництва. Невірний 

обробіток земель, знищення трав’яної рослинності, відсутність науково 

обґрунтованих сівозмін призвели до виснаження та ерозії ґрунтів.  Внаслідок 

чого, Олександрівський, Бердянський та Мелітопольський повіти так і 

залишились малоземельними, нерівномірно- та малозаселеними районами 

України.  

Таким чином, з розвитком промисловості та транспортного сполучення, в 

цей період в регіоні відбулось зростання населення, особливо міського, 

виникли функціональні зв’язки між поселеннями. 

2.2. Період 1918–1991 рр. – характеризується  активним розвитком 

промисловості та стрімкою урбанізацією в регіоні.  Утворюються нові міста та 

селища міського типу, які виступають опорним каркасом мережі поселень. У 

1920 р. місто Олександрівськ стає центром Олександрівської губернії, а в 

1921 р. його перейменовують на Запоріжжя і Запорізьку губернію відповідно. 

Проте, як окрема губернія, вона проіснувала недовго. Вже з 1922 р. вона 

увійшла до складу Катеринославської губернії, а з 1932 р. – до 

Дніпропетровської області. Окремою адміністративною одиницею Запорізька 

область стала лише 10 вересня 1939 р. До її складу було віднесено 29 районів: 

Андріївський, Якимівський, Бердянський, Велико-Білозерський, Велико-

Лепетиський, Велико-Токмацький, Василівський, Веселівський, Генічеський, 

Гуляйпільський, Кам'янсько-Дніпровський, Коларовський, Красноармійський, 

Імені В.В. Куйбишева, Люксембурзький, Мелітопольський, Михайлівський, 

Молочанський, Нижньо-Сірогозький, Ново-Василівський, Ново-

Златопольський, Ново-Миколаївський, Ново-Троїцький, Оріхівський, 

Пологський, Приазовський, Ротфронтівський, Сиваський, Чернігівський [86, 

с. 4]. Таким чином, площа Запорізької області у 1939 р. була набагато більшою, 

ніж сучасна, та включала частину нинішніх територій Донецької та 

Херсонської областей.  
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У 20-30 рр. ХХ ст. неодноразово відбувались зміни в адміністративно-

територіальному устрої Запорізького краю: чотириступеневий 

адміністративний поділ «центр – губернія – повіт – волость» був змінений на 

«центр – губернія – округ – район», а згодом взагалі на триступеневий поділ 

«центр – округ – район». З 1930 р. було ліквідовано округи [65, с. 70].  

З 1926 р. по 1939 р. промисловість стає головним чинником утворення 

нових населених пунктів, які знаходяться поблизу місць експлуатації та 

розвідки мінеральних ресурсів або мають вигідне транспортно-географічне 

положення. За ці роки починають в регіоні функціонувати: перша дніпровська 

гідроелектростанція «ДніпроГЕС», завод листової сталі («Запоріжсталь»), 

алюмінієвий («ЗалК»), коксохімічний заводи, завод феросплавів та завод 

інструментальної сталі («Дніпроспецсталь»). На основі потужного 

металургійного комплексу регіону активно починає розвиватись 

машинобудівна промисловість. У 1938 р. статус міста отримують Токмак, 

Гуляйполе, Пологи, Молочанськ, а статус селища міського типу – Балабине, 

Комиш-Зоря, Кушугум, Малокатеринівка та Розівка [64]. 

З 1939 р. по 1960 р. продовжує ускладнюватись функціональна структура 

міських поселень. Запоріжжя стає обласним центром і починає виконувати ще й 

адміністративно-господарські функції. За цей період статус міста отримують 2 

поселення (Василівка, Кам'янка-Дніпровська) та статус селища міського типу – 

12 поселень: Андріївка, Більмак, Веселе, Залізничне, Комишуваха, 

Нововасилівка, Новомиколаївка, Приазовське, Пришиб, Тернувате, Чернігівка, 

Якимівка [116]. 

У період 1961-1970 рр. містами становляться Вільнянськ, Приморськ та 

Дніпрорудне. До селищ міського типу відносять Михайлівку та Кирилівку. З 

1971 р. по 1991 р. статус міста отримує Енергодар, а статус селища міського 

типу – Кам'яне, Мирне, Степногірськ та Тепличне [116]. Таким чином, в 

радянський період активно формується система міського розселення (рис. 2.1). 



75 

 

 

Рис. 2.1. Співвідношення кількості поселень, які отримали статус міст 

та селищ міського типу за період 1918-1991 рр.  

(побудовано автором за даними [123]) 

За соціалістичний період в Запорізькій області мережа сільських поселень 

значно скоротилася: з обліку було знято 246 сільських поселень. Проте 

динаміка змін мала різну інтенсивність: з середини 1940-х до 1960 року 

кількість ліквідованих сіл складала 54 поселення, у період 1961-1970 рр. – 87 

поселень, у період 1971-1980 рр. – 82 поселення, у період 1981-1991 рр. – 23 

поселення (рис. 2.2) [77; 104]. Тобто найбільша кількість ліквідованих поселень 

припадала на 1960-70-ті роки – період інтенсивної індустріалізації регіону, 

реалізації стратегії укрупнення сільських поселень, їх інтеграції до міських 

населених пунктів, а також знищення малих форм територіальної організації 

розселення [208].  

         

 

Рис. 2.2. Кількість сільських 

поселень знятих з облікових даних 

в Запорізькій області (побудовано 

автором за даними [77]) 

Рис. 2.3. Кількість сільських 

поселень, які зникли у зв'язку з 

об'єднанням в Запорізькій області 

(побудовано автором за  

даними [77]) 
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Найістотнішою причиною зняття сільських поселень з обліку було їх 

об’єднання – 201 населений пункт. Такий процес дуже активно відбувався у 

післявоєнний період до 1960 року (135 сіл – 67,2%), а потім поступово 

уповільнювався: у 1960-х роках – 34 села (16,9%), у 1970-х роках – 29 сіл 

(14,4%), у 1980-х роках – 3 села (1,5%) (рис. 2.3) [77; 208]. 

Компенсаційні процеси щодо утворення нових сільських поселень в 

Україні за досліджуваний період були неістотними. В Запорізькій області 

кількість таких поселень становила 13 сіл [64; 123]. Таким чином, в цей час 

відбувалась активна урбанізація, збільшилась кількість міських поселень та 

зменшилась кількість сільських. Сформувався сучасний опорний каркас та 

система розселення Запорізької області. 

3. Постсоціалістичний (пострадянський) період (з 1991 року і до 

наших днів) характеризується економічною нестабільністю, занепадом 

промислового виробництва та зменшенням кількості населення. У 1992-

1993 рр. в адміністративно-територіальному поділі Запорізької області було 

створено 2 нових райони: Розівський [148] та Великобілозерський [147].  

В пострадянський період відбувались такі зміни в розселенні області:  

1. З обліку було знято 18 поселень: у 1994 р. – Буряківка, Гончарі, Литовка, 

Новотроїцьке, Озерне, Переверзівка, Сергіївка, Тополівка, Улянівське, Широке; 

у 1995 р. – Культурне; у 2001 р. – Олександрівське; у 2007 р. – Добровільне, 

Зубів, Любокут, Панютине; у 2011 р. – Семихатки; у 2012 р. – Бабаші. 

2. У зв'язку з об'єднанням, з обліку було знято 3 поселення: с. Азовське 

(2004 р.), с. Степок (2004 р.) та смт. Тепличне (2009 р.). 

3. Було відновлено 3 поселення – с. Обратне (1993 р.), с. Біленьке Перше 

(1994 р.) та с. Степанівка Друга (1994 р.). 

4. Було утворено 1 поселення – с. Хортиця (2009 р.) [123]. 

Отже, в постсоціалістичний період відбулись невеликі зміни в 

адміністративно-територіальному поділі області та дещо зменшилась кількість 

поселень.  

 



77 

 

2.1.2. Географічне положення 

 

Географічне положення є одним із важливих чинників регіонального 

розвитку, що визначає параметри розвитку поселень та їх місце у 

територіальних системах розселення. Вигідність географічного положення 

певного поселення (системи поселень) може визначатись протягом деякого 

історичного періоду. Через певний час його положення може стати вкрай 

невигідним, і навпаки, поселення, несприятливе за географічним положенням з 

тих чи інших обставин, з розвитком продуктивних сил може набути вигідного 

положення [40, с. 23-24]. 

Запорізька область розташована на південному сході України та межує з 

Донецькою, Дніпропетровською та Херсонською областями. На півдні область 

омивається водами Азовського моря. Територія області займає 27,2 тис. км
2
, що 

становить 4,5% території України. Протяжність із півночі на південь становить 

208 км, а зі сходу на захід – 235 км. Довжина берегової лінії Азовського моря на 

півдні області перевищує 300 км [56]. 

Завдяки приморському положенню області на півдні простежується 

приморсько-фасадний тип розселення. Він характеризується сезонним 

збільшенням населення в поселеннях, сезонною зайнятістю населення, 

розвитком рекреаційної інфраструктури. Головними курортно-оздоровчими 

центрами вздовж узбережжя Азовського моря є Бердянськ, Приморськ та 

Кирилівка. Приморське положення поселень впливає на розвиток рибного 

господарства, транспортних та торгівельних функціональних зв’язків. 

Георафічне положення Запорізької області відносно індустріальних 

районів є вигідним, оскільки вона межує з Дніпропетровською та Донецькою 

областями. Регіон входить до складу Придніпровського економічного району. 

Більшість промислових підприємств  області залежать від сировинної бази саме 

сусідніх регіонів. 

Запорізька область вирізняється територіальною близькістю до тимчасово 

окупованих територій Донбасу та АР Крим, що здебільшого негативно впливає 
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на розселення регіону. Із-за припинення тісних зв’язків з індустріальним 

Донбасом відбуваються зміни в промисловому секторі, які негативно 

впливають на зайнятість населення та економіку області, що призводить до 

відтоку населення з регіону. Через анексію АР Крим суттєво зменшилась 

кількість пасажирського залізничного транспорту в даному напрямку, відбулась 

переорієнтація ринку збуту сільськогосподарської продукції в області. Проте, в 

курортний сезон різко зростає кількість відпочиваючих в м. Бердянськ та 

смт. Кирилівка [96], що в свою чергу призводить до збільшення сезонної 

зайнятості населення регіону. 

Транспортна мережа виконує кілька важливих системоутворюючих 

функцій. Зокрема, безпосередньо впливає на виникнення конкретного 

поселення, створює соціальні передумови для їх функціонування та 

задоволення потреб населення, з’єднує населені пункти та перетворює їх у 

систему розселення [29]. Вплив транспорту на формування систем розселення 

визначається розвинутістю і конфігурацією дорожньої мережі, величиною 

транспортних вузлів [134, с. 13].  

Запорізька область має розвинену транспортну систему, до якої входить 

мережа автомобільних та залізничних шляхів, вокзали та станції, Запорізький 

міський електротраспорт, Запорізький аеропорт, Запорізький річковий порт,  

Бердянський морський торговельний порт та Мелітопольський аеродром 

державної авіації. Основними транспортними вузлами Запорізької області є 

міста Мелітополь, Запоріжжя та Бердянськ. Бердянський порт – єдиний 

морський транспортний вузол Запорізької області, розташований на перехресті 

залізничного, річкового та морського сполучення. 

Територією Запорізької області проходять дороги державного значення, 

які виступають головними вісями опорного каркасу розселення:  

1) міжнародні автомобільні дороги державного значення: Одеса-

Мелітополь-Новоазовськ (М-14), яка є частиною міжнародного транспортного 

коридору Чорноморської економічної співдружності; Харків-Сімферополь-
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Алушта-Ялта (М-18), яка сполучає АР Крим з північною і центральною 

частинами України і Росії;  обхід міста Мелітополь (М-14-03); 

2) національна автомобільна дорога державного значення Запоріжжя-

Донецьк (Н-15); 

3) регіональна автомобільна дорога Енергодар-Василівка-Бердянськ (Р-37), 

яка є частково евакуаційною на випадок аварії на Запорізькій АЕС та 

туристичним маршрутом до курортів Приазов’я [177, с. 17]. 

 

Рис. 2.4. Граф-модель транспортно-географічної доступності міст 

обласного значення та районних центрів Запорізької області  

(побудовано автором) 

Для оцінки ступеня впливу транспорту на міські поселення Запорізької 

області розрахований коефіцієнт розосередження міських поселень по 

відношенню до основних транспортних шляхів (формула 1.1). Дані коефіцієнти 

щодо залізничних (Кв
1
) і автомобільних (Кв

2
) магістралей мають відповідні 

значення: Кв
1
= 0,47; Кв

2 
= 0,76. Таким чином, в Запорізькій області залежність 

міських поселень як центрів розселення більш істотна від залізничних 

транспортних шляхів, оскільки вони розташовані більш рівномірно по території 
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області. Розміщення автомагістралей характеризується територіальними 

диспропорціями (зокрема, на сході області відсутні міжнародні, національні та 

регіональні автомобільні дороги). 

Для визначення транспортно-географічної доступності були використані 

методи теорії графів (рис. 2.4), яка оперує просторовими елементами, точками, 

лініями, поверхнями та зв'язками між ними. Вершини графа відповідають 

центрам розселення Запорізької області (містам обласного значення та центрам 

районів). Ребра графа – відрізки транспортної мережі, що характеризують 

наявність дорожнього зв'язку між сусідніми вершинами. На їх основі була 

складена матриця найкоротших відстаней між усіма центрами розселення і 

розраховані коефіцієнти транспортно-географічної доступності (ТГД) центрів 

районних систем Запорізької РСР (табл. 2.1) як відношення суми топологічних 

відстаней кожного центру до суми ребер графа. Величина коефіцієнтів 

відображає вигідність положення населеного пункту в системі розселення [34, 

с. 99; 61, с. 150]. 

Отримані результати дозволили виділити 6 груп центрів розселення по 

рівню транспортно-географічної доступності: 

1) найвища транспортно-географічна доступність (К = 1,00-1,10) – міста 

Токмак та Василівка; 

2) висока транспортно-географічна доступність (К = 1,11-1,30) – міста 

Оріхів, Пологи, Мелітополь; 

3) відносно висока транспортно-географічна доступність (К = 1,31-1,50) – 

міста Гуляйполе, Запоріжжя, Бердянськ, Енергодар, смт Чернігівка та 

Михайлівка; 

4) середня транспортно-географічна доступність (К = 1,51-1,70) – місто  

Приморськ, смт Новомиколаївка, Більмак, Приазовське, Веселе, Якимівка; 

5) відносно низька транспортно-географічна доступність (К = 1,71-2,00) – 

міста Кам'янка-Дніпровська, Вільнянськ, с. Велика Білозерка; 

6) низька транспортно-географічна доступність («периферійна» ТГД) (К – 

більше 2,01) – смт Розівка. 
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Рис. 2.5. Ізохрони транспортної доступності РСР та ССР  

Запорізької області (побудовано автором за даними [164]) 

Також були виділені зони транспортної доступності (рис. 2.5). Джерелом 

даних для цього був розклад пасажирського автомобільного транспорту в 

Запорізькій області [164]. Ізохрони на рис. 2.5 відображають транспортну 

доступність до центру Запорізької РСР (від 1 до 4 годин) і до центрів ССР (1-

годинна і 1,5-годинна доступність). До останніх, крім міст обласного 
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підпорядкування (Бердянськ, Мелітополь, Токмак, Енергодар), було віднесено 

також місто Пологи. Це обумовлено, перш за все, його чисельністю населення; 

по-друге, рівнем транспортно-географічної доступності; по-третє, 

розташуванням на перетині залізничних шляхів Запоріжжя Ліве – Пологи – 

Комиш-Зоря – Волноваха, Чаплине – Пологи – Верхній Токмак І – Бердянськ та 

автомобільних доріг Мелітополь – Токмак – Тарасівка – Пологи – Гуляйполе – 

Дніпропетровська область,  Запоріжжя – Оріхів – Воскресенка – Більмак – 

Донецька область, Оріхів – Пологи – Воскресенка – Андріївка – Нововасилівка 

– Бердянськ. 

 

2.2.   Природно-ресурсний потенціал 

 

 

Природне середовище значною мірою впливає на розміщення, величину і 

функції поселень. Природні умови та ресурси мають значні регіональні 

відмінності, які обумовлюють особливості структури регіонального розселення. 

Одним із найважливіших природних чинників розселення є територія, 

придатність якої для розселення визначається його компонентами [40, с. 25]. 

Екологічні чинники тісно пов'язані з природними і викликані втручанням 

людини у природне середовище і значними змінами його внаслідок 

забруднення відходами різних галузей господарства [40, с. 29].    

Для виявлення ролі природних ресурсів у розвитку поселень важливою є 

оцінка природно-ресурсного потенціалу (ПРП) території, встановлення його 

впливу на формування і структуру поселенської мережі. Такий вплив 

здійснюється опосередковано через структуру природокористування, що 

визначає, з одного боку основний виробничий процес, а з іншого – форми 

розселення, їх розміщення та функції [61, с. 59]. За рівнем забезпеченості 

регіонів України ПРП та його компонентної структури [168], Запорізька 

область відноситься до регіонів з високим рівнем забезпеченості ПРП, в 

структурі якого переважають: мінеральні, земельні та рекреаційні ресурси.  
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Запорізька область розташована на півдні Східноєвропейської рівнини, а 

саме в межах Українського кристалічного щита та його схилах. На північному-

заході частина області знаходиться в межах Придніпровської низовини, на 

сході – в межах Приазовської височини, на півдні та південному-заході – в 

межах Причорноморської низовини. На півдні вздовж узбережжя Азовського 

моря знаходяться довгі піщані коси, намиті морем (Федотова, Обитічна, 

Бердянська коси) [153, с. 5]. Таким чином, вся територія області придатна для 

заселення, а приморське положення та піщані коси сприяють розвитку поселень 

вздовж берегової лінії, в яких більша частка населення зайнята в сфері 

обслуговування (рекреація, торгівля) та рибному господарстві. 

Клімат області помірно-континентальний, проте в останні роки все більше 

спостерігаються наслідки глобального потепління. З 1970 р. по 2014 р. 

середньорічна температура повітря виросла з 9,8°С до 11,5°С. Зміни 

відбуваються й в кількості опадів, тепер спостерігається динаміка до 

збільшення опадів взимку та зменшення їх влітку. Через зміну сезонності 

опадів та збільшення температури повітря збільшується кількість посух в 

регіоні. Під дією збільшення вітрової та водної ерозії зменшується родючість 

ґрунтів [19]. Тому зміна клімату в регіоні може суттєво вплинути на розселення 

населення регіону, оскільки зміняться ландшафти, які в майбутньому можуть 

створити непридатні умови для проживання населення. 

Ще з давнини гідрографічна мережа та підземні води були певним 

притягувальним чинником для створення поселення, тому в сучасності 

більшість поселень області знаходяться поблизу водних артерій регіону. 

Гідрографічна мережа області представлена 109 річками, з яких 78 – мають 

протяжність понад 10 км. Головною річкою є Дніпро – найбільша водна артерія 

України. Поблизу неї виникли такі міста області як Запоріжжя, Енергодар, 

Кам’янка-Дніпровська, Дніпрорудне, Василівка. Головними притоками Дніпра 

в області є річки Конка та Гайчур, поблизу яких розташовані міста Оріхів, 

Пологи та Гуляйполе. До басейну Азовського моря відносяться річки Молочна, 

Обитічна, Берда. Поблизу них були утворені такі міста як: Мелітополь, 
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Молочанськ, Токмак, Приморськ та Бердянськ. В межах Запорізької області 

розташовано 846 озер та 27 водосховищ, споруджених вздовж Дніпра, 

найбільшим з яких є Каховське водосховище. Вздовж узбережжя Азовського 

моря знаходяться лимани (Молочний, Утлюцький) та солоні озера. На території 

Запорізької області налічується 1174 ставки, загальною площею 9235 га.  

Найбільше ставків знаходиться на півночі та північному-сході області, 

здебільшого в межах Гуляйпільського, Новомиколаївського та Вільнянського 

районів [153, с. 5]. В останньому – найбільша кількість поселень в області (106 

поселень). 

Підземні води відіграють значну роль у господарстві та виступають одним 

з чинників економічного та соціального розвитку Запорізької області. Проте, 

територіально вони розподілені нерівномірно. Найбільше розвідано та 

затверджено запасів підземних вод в Мелітопольському та Кам'янсько-

Дніпровському районах. В 9 районах області взагалі не має експлуатаційних 

запасів підземних вод [153, с. 11]. Особливого значення підземні води мають в 

південних районах області, оскільки річки маловодні та в посушливий період 

по-декуди пересихають. Тому якщо в майбутньому вичерпаються запаси 

підземних вод та не буде знайдено їм альтернативи, то розселення зазнає 

трансформації. 

Оскільки Запорізька область розташована в степовій зоні з рівнинним 

ландшафтом, то в ґрунтовому покриві домінують чорноземні ґрунти. Більша 

частина області (північна) вкрита чорноземами звичайними, середня частина – 

чорноземами південними, а південна частина області вкрита темно-

каштановими, каштановими та осолоділими ґрунтами. Локально зустрічаються 

солонці. Таким чином, територія придатна для розвитку сільського 

господарства, яке впливає на зайнятість населення в поселеннях. Проте, з 

відсутністю належних сівозмін, внесенням хімічних добрив, засоленням 

ґрунтів, спаленням лісосмуг та зміною клімату зменшується їх родючість.  

Площа, яку покривають ліси, складає 1,05 тис. км
2
, або 3,9% території 

області. Ліси області штучного походження, невеликі ділянки різноманітної 
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конфігурації, розташовані по ярам і балкам, берегах рік, ставків та залишки 

природних плавневих лісів на островах та берегах ріки Дніпро в Каховському 

водосховищі [59]. Із-за невеликої кількості лісонасаджень відбувається 

вивітрювання верхнього шару чернозему, що впливає на занепад рослинництва 

та розвиток стихійних лих природного походження (пилові бурі, абразію 

берегової лінії і т.д.), що в свою чергу може призвести до відтоку населення з 

регіону. 

На території області знаходяться поклади мінеральних ресурсів, 

видобування яких сприяє покращенню економічної бази системи розселення. 

Запорізька область багата на: пегматити, апатити, марганцеві руди, каоліни, 

багаті залізні руди, вогнетривкі глини. Також розробляються наступні корисні 

копалини: пісок формувальний, пісок будівельний, камінь облицювальний, 

камінь будівельний, цегельно-черепична сировина, лікувальні мулові грязі. 

Перспективними розробками є руди марганцю, апатит, фтор, пісок кварцовий 

та графіт [153, с. 10]. Розвідка та експлуатація родовищ мінеральних ресурсів 

впливає на формування та трансформацію системи розселення регіону. А саме, 

під час розвідки та початку експлуатації створюються робочі місця, внаслідок 

чого відбувається приплив населення до найближчих поселень поблизу місць 

видобутку, збільшується чисельність населення, відбувається розвиток 

інфраструктури та підвищується рівень соціальних послуг в регіоні. І навпаки – 

під час закриття родовищ зайнятість населення різко зменшується, що 

призводить до відтоку населення.   

Родовища бурого вугілля розташовуються на території Гуляйпільського та  

Вільнянського районів. На півдні області є поклади природного газу. Проте, ці 

родовища використовуються мало. В Запорізькій області розташовані два 

залізорудних райони: Білозерський та Приазовський. В Білозерський район 

входять Північно-Білозерське, Південно-Білозерське та Переверзівське 

родовища багатих залізних руд (вміст заліза – 60,6%), які не потребують 

збагачення [58]. На початку експлуатації Великобілозерського родовища 

залізних руд почала зростати кількість населення у селах Велика Білозерка, 
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Мала Білозерка та Велика Знам'янка. Проте, з часом в цих поселеннях так і 

залишилася велика частка зайнятих в сільському господарстві, ніж в 

промисловості. Тому, чим більше родовище та його перспективність, тим 

більше вірогідність збільшення поселення, і навпаки. 

В Приазовський залізорудний район входять Васиновське, Гуляйпільське 

та Кунсунгурське родовища бідних залізних руд. Загальні запаси залізних руд 

родовищ Приазовського району становлять 3,5 млрд т. З них можна одержувати 

залізорудні концентрати з вмістом заліза 69-72%, які придатні для якісної 

металургії [58]. Проте, родовища не розробляються. Вони є першочерговою 

резервною базою чорної металургії України, тому в перспективі з початком 

розробки та експлуатації цих родовищ може трансформуватись система 

розселення Приазовського, Гуляйпільського та інших сусідніх районів. 

На території області в 20 км від м. Запоріжжя знаходиться найбільше в 

світі Великотокмацьке родовище марганцевих руд. Запаси руди складають 

1578,5 млн. т при середньому вмісту марганцю – 25,8% (наприклад, в 

Нікопольському родовищі – 23%) [58]. З 1995 року шахти Великотокмацького 

родовища законсервували. На початку 2000 р. велися спроби з його 

відновлення, але вони виявилися на той момент безнадійними. З відновленням 

родовища збільшиться кількість населення в смт. Степногірськ, а в перспективі 

останній зможе отримати статус міста, а на даний момент – це поселення 

поступово вимирає.  

В межах Запорізької області розвідані та експлуатуються два родовища 

облицювального каміння: Янцівське родовище гранітів й Драгунське родовище 

монцонітів. Перспективними родовищами вважаються: Більмацьке родовище 

світло-сірих гранітів (Більмацький район) та Новополтавське родовище 

червоних гранітів (Чернігівський район). Також, в Чернігівському районі, існує 

ще й Новополтавське родовище апатиту, яке унікальне в Україні за своєю 

практично безвідходною технологією переробки апатитових руд. 

В Приморському районі знаходиться родовище «Балка Великого табору» 

польово-шпатової сировини (пегматиту) загальнодержавного значення. В 
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Пологівському родовищі (Пологівський район) відбувається видобуток 

вторинних каолінів та вогнетривких глин. В Бердянському районі розвідане 

Троїцьке родовище графіту, граніту, слюди та промислових глин. У 

Червонодніпровському родовищі (Запорізький район) видобувають 

будівельний камінь, цегельну сировину та будівельний пісок. Вздовж 

узбережжя Азовського моря розповсюджені лікувальні грязі. Найбільші з них: 

«Озеро Велике» (м. Бердянськ) та «Кирилівське» (в гирлі р. Тащенак, яка 

впадає в Молочний лиман). Також перспективними є лікувальні грязі поблизу 

м. Приморськ. 

Оскільки на території Запорізької області розташовані промислові 

підприємства, серед яких провідне місце займають металургія, 

електроенергетика, машинобудування, металообробка та хімія, відбувається 

дуже висока величина техногенного навантаження на навколишнє середовище 

в м. Запоріжжя, висока – в Запорізькому, Оріхівському та Василівському 

районах, середня – на всій іншій території області [179]. В межах Запорізької 

області розташовано 311 об’єктів природно-заповідного фонду загальною 

площею близько 150 тис. га, з них загальнодержавного значення – 23 об’єкти. 

Відсоток заповідності складає 4,5% території області [73, с. 88]. 

Отже, природне середовище значною мірою впливає на розміщення, 

величину і функції поселень. ПРП Запорізької області визначає всю територію 

регіону придатною до заселення. Приморське положення, піщані коси та 

лікувальні грязі  сприяють розвитку поселень вздовж берегової лінії, в яких 

більша частка населення зайнята в сфері обслуговування (рекреація, торгівля) 

та рибному господарстві. На півночі області розвинута гідрографічна мережа 

сприяє більш більшому заселенню території. Для півдня регіону характерне 

пересихання річок в посушливий період року та залежність від підземних вод. 

Територія області придатна для розвитку сільського господарства, яке впливає 

на зайнятість населення в поселеннях. Проте, з відсутністю належних сівозмін, 

внесенням хімічних добрив, засоленням ґрунтів та спаленням лісосмуг 

зменшується їх родючість, що впливає на занепад рослинництва та розвиток 
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стихійних лих природного походження. На території Запорізької області 

знаходиться перспективне Приазовське родовище залізної руди та 

законсервоване Великотокмацьке родовище марганцевих руд, які в 

майбутньому з початком експлуатації можуть суттєво вплинути на 

трансформацію розселення регіону.  

 

2.3. Демографічна ситуація 

 

 

Демографічні процеси, як чинники розселення, охоплюють широке коло 

проблем, пов'язаних із природним і механічним рухом, структурою та 

розміщенням населення. Регіональні особливості демографічних процесів 

значно впливають на людність населених пунктів і їх динаміку [35, с. 97]. 

Чисельність населення Запорізької області, на момент утворення (1939 р.) 

складала 1383,8 тис. осіб. За результатами останнього перепису за часів 

Радянського Союзу (у 1989 р.) вона збільшилася до 2081 тис. осіб [9]. Станом 

на 1.01.2017 року чисельність населення регіону скоротилася до 1739,5 тис. осіб 

(на 16,4%) [102; 126]. Найбільша кількість населення припадає на обласний 

центр (м. Запоріжжя), міста Мелітополь та Бердянськ. Серед районів області 

найбільшу чисельність населення має Василівський район, а найменшу – 

Великобілозерський та Розівський райони (додаток А, рис. А.1) [126]. 

Найбільша густота населення припадає на Запорізький (550 осіб/км
2
) та 

Мелітопольський (114 осіб/км
2
) райони, найменша – на Приазовський, 

Розівський, Чернігівський райони (по 14 осіб/км
2
) (додаток А, рис. А.2).   

У структурі регіональної системи розселення Запорізької області 

переважає міське населення – 77,2% (2015 р.). За період 1995-2015 рр. кількість 

міського населення скоротилася на 14,4%, сільського – на 18,5% (додаток А, 

рис. А.5) [102]. 

При дослідженні природного руху населення за тривалий проміжок часу 

можна побачити, що в Запорізькій області у 1940-60-х рр. співвідношення 
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чисельності народжених до чисельності померлих складало 2,1, на початку    

1980-х рр. – 1,3 [9], а у 2016 р. – цей показник має від'ємне значення: -2 [126].  

У 1985 році найбільший позитивний природний приріст відбувався у 

Запоріжжі, Мелітополі, Бердянську, Токмаку, Кам'янці-Дніпровській та 

Енергодарі [9]. На даний момент, в усіх районах області спостерігається 

від'ємний природний приріст населення. За період 2010-2017 рр. цей показник в 

Запорізькій області більш від’ємний, ніж середньоукраїнський. Найбільш 

негативні показники характерні для великих міст області – Запоріжжя, 

Бердянська, Мелітополя, а також для Запорізького та Василівського районів 

(додаток А, табл. А.1, рис. А.3). Тільки у м. Енергодар спостерігається 

позитивний природний приріст населення (окрім 2016, 2017 років). Дана 

ситуація пов'язана з тим, що Енергодар наймолодше місто в області (з 1985 р.). 

З початком будівництва Запорізької ТЕС та АЕС відбувся приплив молоді та 

працездатного населення, як наслідок, в ньому спостерігається відносно 

невелика кількість людей пенсійного віку та померлих, що при співвідношенні 

з народжуваністю дає позитивні показники приросту населення. 

За період 2010-2017 рр. на прикладі великих міст області можна побачити, 

що природний приріст населення покращився у 2012 році (додаток А, рис. А.6). 

Це було пов'язано зі збільшенням розміру фінансової допомоги при народженні 

дитини у 2011 р. [54]. Проте, з 2013 року природний приріст знову почав 

збільшуватись у від'ємному напрямку, що було пов'язано з економічною та 

політичною нестабільністю в країні.  

У статевій структурі переважає жіноче населення. За період 1995-2015 рр. 

кількість чоловіків скоротилася на 15,6%, жінок – на 14% (додаток А, рис. А.7) 

[102]. При аналізі статево-вікової структури сільського і міського населення 

спостерігається переважання населення чоловічої статі у сільській місцевості 

до 30 років, у міській – до 40 років. Потім зі збільшенням віку статева 

структура населення змінюється у протилежному напрямку – кількість жінок 

збільшується, а чоловіків зменшується (додаток А, рис. А.8). Зменшення 

чисельності населення чоловічої статі пов'язано з вищою смертністю чоловіків 
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із біологічних (більша вразливість до захворювань) та соціальних причин 

(переважання важких та небезпечних умов праці, поширення шкідливих 

звичок). 

У віковій структурі відбувається зменшення кількості молоді та 

збільшення кількості людей пенсійного віку (від 60 років і більше) (додаток А, 

рис. А.9). Дітей до 15 років в 2015 році в порівнянні з 1995 роком стало менше 

на 38%, кількість працездатного населення (від 16 до 59 років) зменшилася на 

14,9%, а кількість пенсіонерів зросла на 10,2% [126]. Дана динаміка продовжує 

зберігатися, що призводить до посилення демографічної кризи в регіоні [102]. 

За період 1995-2014 рр. кількість новонароджених постійно змінювалась в 

різних напрямках: зменшувалась з 16764 осіб (1995 р.) до 13880 осіб (1999 р.), 

потім поступово збільшувалась до 18882 осіб (2012 р.) та в останні роки знову 

почала зменшуватись до 16579 осіб (2014 р.) (додаток А, рис. 10) [126]. 

Чисельність померлих скоротилася на 9,8%. У 2015 році смертність дітей у віці 

до 1 року зменшилась на 46,9% в порівнянні з 1995 роком. За статевою ознакою 

більше схильні до смертності діти чоловічої статі (додаток А, рис. А.11). 

Порівнюючи коефіцієнти народжуваності за віком матері, то найбільша 

кількість жінок, які народили в 2015 році, мають вік від 20 до 29 років, а в 1985, 

1995 роках – від 20 до 24 років. Кількість молодих мам у віці від 15 до 19 років 

зменшилася за 20 років на 46,5%, за 30 років – на 48,2%. Дані показники 

свідчать про виникнення бажання в сучасної молоді отримувати, в першу чергу, 

вищу освіту, а вже потім створювати сім'ю. Водночас збільшилася частка 

матерів віком від 30 до 39 років. У порівнянні з даними 1995 року цей показник 

збільшився в 2,5 рази. В категорії жінок у віці 40-44 роки спостерігається 

різноманітна динаміка в народженні дітей, у 1985 р. – 2,45 на 1000 жінок, 

1995 р. – 1,3, 2015 р. – 5,3 (додаток А, рис. А.12) [9; 126].  

Причини смертності населення в Запорізькій області різноманітні. 

Переважають захворювання серцево-судинної системи, а також онкологічні 

захворювання (додаток А, рис. А.13). Показники смертності, пов'язані з цими 

захворюваннями, з кожним роком зростають. Така тенденція обумовлена 
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несприятливою екологічною ситуацією в регіоні та великим скупченням 

великих металургійних підприємств в місті Запоріжжі [102]. 

Міграція є складним соціально-демографічним процесом, який тісно 

пов’язаний з розселенням населення. Цей процес виступає індикатором  

напруженості та стійкості соціально-економічної, екологічної, військово-

політичної ситуації в регіоні, визначає привабливість окремих населених 

пунктів та регіонів для проживання населення. Як зазначає В. Джаман, міграції 

мають важливе значення у розселенні, в динаміці кількісних та якісних 

показників населення, у розвитку регіонів, які мають як сприятливі, так і 

ускладнені стартові передумови, в урбанізації, в рості чи скороченні міських і 

сільських населених пунктів [35, с. 126]. 

На початку 80-х років ХХ ст. в Запорізькій області сальдо міграцій було 

позитивним як в міській, так і в сільській місцевості. Проте, у сільських 

поселеннях спостерігався відтік чоловіків працездатного віку та жінок 

пенсійного віку. Найбільший механічний приріст спостерігався у великих 

містах області (Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ). При аналізі напрямків 

міграційних потоків Е. Благовою [9] було виявлено, що приплив населення до 

регіону здебільшого відбувався за рахунок сусідніх областей (особливо 

Донецької та Дніпропетровської), а також був невеликий відсоток приїжджих з 

сусідніх республік. Такі процеси були пов'язані з розвитком промисловості в 

області, збільшенням робочих місць у великих містах, підвищенням 

професійної кваліфікації, а також з покращенням культурно-побутових та 

житлових умов.  

На даний час, переваги географічного положення в цілому зумовлюють 

привабливість Запорізької області для проживання внутрішньо переміщених 

осіб з Донбасу та АР Крим, але водночас через політичну нестабільність в 

регіоні, близькість до території ООС спостерігається відтік постійного 

населення області до інших регіонів України [114]. Проте, різні населені пункти 

регіону характеризуються різними міграційними трендами.  
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За період 2010-2015 рр. спостерігалось здебільшого від'ємне сальдо 

міграцій як в сільській, так і в міській місцевості. Позитивний міграційний 

приріст був тільки у 2010 р., 2012 р. серед міської місцевості (додаток А, 

рис. А.14). 

Серед областей України Запорізька область наприкінці 2016 року займала 

шосту позицію (-841 особа) за негативним показником міграційного приросту 

після Донецької, Луганської, Рівненської, Вінницької та Миколаївської 

областей [33]. Позитивний міграційний приріст був у 2012 році (1099 осіб), 

коли спостерігалася відносна стабільність в економіці країни [126]. 

В містах обласного значення спостерігається різновекторна динаміка 

міграційних потоків у 2010-2016 рр. (додаток А, рис. А.15) [126]. Так, у містах 

Мелітополь та Бердянськ протягом зазначеного періоду спостерігалась 

позитивна динаміка сальдо міграцій, але величина міграційного приросту 

поступово скорочувалася і в 2016 році набула від’ємного значення. В місті 

Запоріжжя за весь досліджуваний період (окрім 2012 року) спостерігаються 

максимальні від’ємні показники міграційного приросту в межах регіону. Така 

тенденція пов’язана з вартістю проживання у великому місті, економічними та 

екологічними ризиками. У 2012 році у містах Запоріжжя, Мелітополь та Токмак 

були найвищі значення сальдо міграцій, це пов’язано з тимчасовим періодом 

економічної стабілізації та введенням соціальних програм на придбання житла 

(квартир) для молодих сімей на вигідних умовах [114]. 

На відміну від Запоріжжя Запорізький район за період 2010-2016 рр. 

вирізняється найкращими міграційними показниками в області. Також 

позитивні показники сальдо міграції спостерігалися у Михайлівському районі. 

З 2013 року в Мелітопольському районі також простежується позитивна 

динаміка міграційного приросту.  

Якщо порівнювати міграційні потоки міст обласного підпорядкування 

разом з їхніми однойменними районами за період 2010-2016 рр., то найвищі 

значення міграційного приросту характерні для м. Мелітополь та 

Мелітопольського району (1468 осіб); далі у порядку зменшення: м. Бердянськ 
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з Бердянським районом (1321 особа), м. Запоріжжя з Запорізьким районом (-744 

особи), м. Токмак з Токмацьким районом (-817 осіб) та м. Енергодар з 

Кам’янсько-Дніпровським районом (-917 осіб) (додаток А, рис. А.16) [126]. 

У 2010-2016 рр. від’ємне сальдо міграцій спостерігалося у 8 районах  

Запорізької області (40%), зокрема, у Веселівському, Гуляйпільському, 

Більмацькому (до 2016 року – Куйбишевському), Новомиколаївському, 

Приазовському, Розівському, Токмацькому, Чернігівському районах. Більшість 

з них знаходиться поблизу Донецької області, але за даними 2014 року (коли 

розпочалася операція оперативних сил на Донбасі) в жодному з цих районів 

показники міграційного приросту не досягли своїх найбільших від’ємних 

значень.  Проте у м. Енергодар, Великобілозерському, Оріхівському, 

Приазовському та Токмацькому районах навпаки: значення у 2014 році досягли 

від’ємного максимуму за останні шість років (додаток А, табл. А.2, рис. А.4). За  

період 2010-2016 рр. сальдо міграцій в середньому по Україні склало 1977 осіб. 

2013 рік став певною мірою переламним щодо співвідношення міграцій в 

міських та сільських поселеннях Запорізької області. Якщо до 2013 року 

активне міграційне скорочення населення було характерним для сільських 

населених пунктів, то починаючи з 2013 року ситуація змінилася діаметрально: 

обсяги зростання міграційного скорочення в містах (-837 осіб) перевищили 

відповідні значення у сільській місцевості (-239 осіб) [126]. Така ситуація 

пов’язана з погіршенням соціально-економічного становища в країні в цілому, 

міграцією населення до більших міст інших регіонів та виїздом за кордон.  

Оскільки Запорізька область є індустріальним регіоном, то важливою 

причиною від’ємного сальдо міграції в містах є зменшення кількості робочих 

місць на металургійних та машинобудівних підприємствах регіону внаслідок 

банкрутства, закриття, а також переходу державних підприємств до приватної 

форми власності [114]. Таким чином, ринок праці взаємопов'язаний з 

демографічною ситуацією в регіоні.  

За період 2010-2015 рр. за статтю населення в Запорізькій області 

спостерігається домінування економічної активності серед чоловіків. Рівень 
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зайнятості жінок зменшується, збільшується рівень безробіття як серед жінок, 

так і чоловіків (додаток А, рис. А.17). За місцем проживання в цей же період 

спостерігається різновекторна динаміка. З 2012 року збільшується рівень 

економічної активності міського населення, а сільського – зменшується. 

Зменшується також рівень зайнятості як в сільській, так і в міській місцевості. 

Суттєво зростає рівень безробіття серед сільського населення (майже в 2 рази) 

[111]. Чим вищий рівень безробіття в регіоні, тим вищі показники внутрішньої 

та зовнішньої міграції і, як результат, відбуваються суттєві трансформації у 

системі розселення [90]. 

Високий рівень кваліфікації трудових ресурсів певним чином впливає на 

розвиток регіону. Таким чином, рівень економічно активного населення (15-70 

років) за рівнем освіти в Запорізькій області, за даними 2013 року, виглядає 

наступним чином: кількість населення з повною вищою освітою складає 

241,7 тис. осіб (27,5%), з базовою вищою – 2,9 тис. осіб (0,3%), з неповною 

вищою – 193,5 тис. осіб (22%), з повною загальною – 410,8 тис. осіб (46,7%), з 

базовою загальною – 29,2 тис. осіб (3,3%), з початковою загальною або взагалі 

не мають освіти – 1,5 тис. осіб (0,2%) (додаток А, рис. А.18) [177, с. 36]. 

 

2.4.   Роль виробничої сфери у формуванні системи розселення регіону 

 

 

2.4.1. Промисловість 

 

В Запорізькій області, як в індустріальному регіоні, головною 

економічною базою є промисловість. Вона виступає головним фактором у 

формуванні та функціонуванні, здебільшого, міських поселень, які, в свою 

чергу, формують опорний каркас розселення області. Промисловий сектор 

займає провідне місце в економіці області. Тут реалізується більше 60% 

продукції та послуг [152, с. 5] та зайнято близько 37,7% усіх працюючих [67, 

с. 11]. 
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Функціональна структура міських поселень системи розселення залежить 

від провідних галузей промисловості даних поселень. В структурі 

промислового виробництва області переважає переробна промисловість, 

здебільшого: чорна та кольорова металургія, машинобудування та харчова 

промисловість. Запорізька область є однією з найбільших постачальників 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в країні.  

В Запорізькій області сформувався один із потужних металургійних 

комплексів України на базі власних ресурсів багатих залізних руд та коксівного 

вугілля Донбасу. За роки незалежності металургійна промисловість перетерпіла 

ряд змін, але залишається провідною галуззю економіки, визначає надходження 

в бюджет, структуру занятості населення області.  

В області функціонують великі підприємства металургійної 

промисловості, такі як: ПрАТ «Дніпроспецсталь»; ПАТ «Запорізький завод 

феросплавів»; ПАТ «Запорізький алюмінієвий комбінат» («ЗАлК»); 

ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»; ТОВ «Запорізький 

титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК); ПрАТ «Запорізький залізорудний 

комбінат»; ПрАТ «Український графіт»; ТОВ «Запорізький завод кольорових 

металів»; ПрАТ «Запоріжкокс»; ТОВ «Інструментальний завод порошкової 

металургії»; ПАТ «Інститут титану», ПрАТ «Запоріжвогнетрив» [115]. Майже 

всі вони, окрім «Запорізького заводу кольорових металів», були засновані ще за 

радянських часів, тому на цих підприємствах спостерігається фізична та 

моральна застарілість металургійних активів. 

Добувна промисловість регіону представлена наступними підприємствами: 

ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» – добування залізних руд 

(Василівський район); ПрАТ «Янцівський гранітний кар’єр» – добування 

декоративного і будівельного каменю (Вільнянський район); 

ПрАТ «Запоріжнерудпром» – добування піску та гравію (Запоріжжя); 

ТОВ «Мінерал» – добування каолінів та вогнетривких глин (Пологівський 

район). 
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Енергетичний комплекс Запорізької області складається з гідро-, тепло-, 

атомної, а також вітрової та сонячних електростанцій. Перші три є 

найпотужнішими у своїй категорії в межах держави. Загальна встановлена 

потужність усіх електростанцій становить 11,5 млн. кВт – це п’ята частина 

енергетичних потужностей України. У 2015 році електростанціями області було 

вироблено 29,2% загального обсягу електроенергії країни [152, с. 5]. 

На території регіону розміщені: Запорізька атомна електростанція – 

найбільша АЕС у Європі та Україні (Енергодар, запущена в 1984 р.); Запорізька 

теплова електростанція (Енергодар, 1973 р.); Дніпровська гідроелектростанція 

(Запоріжжя, 1932 р.); Ботієвська вітрова електростанція – найбільша ВЕС в 

Україні та п’ята за потужністю в Європі (с. Приморський Посад Приазовського 

району, 2012 р.); сонячні електростанції в с. Нове (Токмацький район, 2012 р.), 

с. Петропавлівка (Запорізький район, 2013 р.); Мелітопольська 

фотогальваністична електростанція (с. Костянтинівка, 2019 р.). На стадії 

розробки знаходяться проекти з будівництва сонячних електростанцій в містах 

Запоріжжя,  Бердянськ, Токмак, Пологи, Приморськ, с. Гуляйпільське 

Гуляйпільського району, та будівництво нових ВЕС у м. Приморськ, 

Мелітопольському та Приазовському районах [56; 67].  

За Радянських часів, машинобудування було провідною галуззю 

промисловості в області. Проте, на теперішній час, обсяги виробництва в даній 

галузі скоротилися, велика кількість підприємств стали збитковими, 

збанкрутували та розпались на малі підприємства. Найбільшими 

підприємствами машинобудівної промисловості в Запорізькій області 

залишились: ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» – виробництво 

легкових автомобілів; ПАТ «Мотор-Січ» – виробництво авіаційних двигунів, 

наземних газотурбінних двигунів; ПАТ «Запоріжтрансформатор» – 

виробництво силових масляних трансформаторів та електричних реакторів; 

КП «НВК «Іскра» – виробництво наземної радіолокаційної техніки військового 

та цивільного призначення; КТ «Запорізький завод високовольтної апаратури» 

– виробництво електрообладнання для передачі і розподілу енергії [57, с. 20-
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21]. Всі ці великі підприємства сконцентровані у м. Запоріжжя. Мелітополь, як 

один з головних центрів машинобудування області, залишився у минулому. На 

даний момент в місті функціонують здебільшого невеликі підприємства, а 

великі, які ще залишилися, працюють з певною періодичністю відповідно до 

замовлень на їх продукцію.  

Хімічна промисловість області представлена підприємствами, які 

займаються виробництвом пластмас у первинних формах, іншої основної 

неорганічної продукції та іншої хімічної продукції для промислових цілей. До 

найбільш великих підприємств хімічної і нафтохімічної промисловості 

відносяться: ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» (Пологи), 

ЗДП «Кремнійполімер» (Запоріжжя), ПрАТ «Запорізький завод зварювальних 

флюсів та скловиробів» (Запоріжжя), ПрАТ «Завод напівпровідників» 

(Запоріжжя), ПАТ «АЗМОЛ» (Бердянськ). 

До харчової промисловості в регіоні входять підприємства, що займаються 

виробництвом м’яса, нерафінованих і рафінованих олії та жирів, 

переробленням молока та виробництвом сиру, морозива, продуктів 

борошномельно-круп’яної промисловості, готових кормів для тварин, хліба та 

хлібобулочних виробів, какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів, 

дистильованих алкогольних напоїв, пива, мінеральних вод та інших 

безалкогольних напоїв. До найбільших за потужністю та обсягом випуску 

продукції в області серед підприємств харчової промисловості відносять: 

ВАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Славутич», ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод», ПАТ «Запорізький оліяжиркобінат», 

ТОВ «Бердянський м’ясокомбінат» та ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат» 

[56; 67, с. 43]. 

За даними 2016 року, галузева структура промислового виробництва 

Запорізької області виглядає наступним чином: чорна та кольорова металургія – 

34,8%, електроенергетика – 26,4%, харчова промисловість – 14,3%, 

машинобудування та металообробка – 12,2%, хімічна та нафтохімічна 
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промисловість – 4,3%, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість – 

4,2%, паливна промисловість – 3,5%, легка промисловість – 0,3% [126]. 

За період 2004-2016 рр. в регіоні спостерігається зменшення промислового 

виробництва (додаток Б, табл. Б.1, рис. Б.1), в таких галузях як: 

машинобудування, хімічна та нафтопереробна промисловість. В добувній 

промисловості, металургії,  гумо-пластмасовій промисловості, у виробництві 

іншої неметалевої мінеральної продукції та харчовій промисловості весь час 

спостерігаються різновекторні показники, що свідчать також про певну 

нестабільність в даних галузях.  Поступово збільшуються показники з 

виготовлення меблів та постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря [85; 126].  

За обсягами реалізації промислової продукції область займає 3 місце серед 

регіонів України. Підприємствами області у 2014 році вироблено 26,7% 

загального обсягу електроенергії в Україні, вантажних автомобілів – 25,8%, 

високовольтної апаратури – 65,2% [177, с. 27]. В структурі реалізованої 

промислової продукції серед міст та районів Запорізької області за період 2010-

2014 рр. (додаток Б, табл. Б.2, рис. Б.2)  лідируючі позиції займає м. Запоріжжя 

(75,6–71,8%), далі в порядку зменшення посідають міста Енергодар (12,8–

14,7%), Бердянськ (2,1–2,5%), Мелітополь (2–2,1%) та Токмак (0,3%). Серед 

районів області вирізняються за обсягами Василівський (2,5–2,9%), Запорізький 

(2,2–1,1%), Пологівський (1,4–2%) та, в останні роки, Приазовський (1,2%) 

райони [152]. 

Таким чином, спостерігається велика диспропорція за обсягами 

реалізованої продукції між Запоріжжям та іншими містами області. В більшості 

районах області ці показники взагалі приближаються до нульової позначки. 

Запоріжжя виступає великим промисловим центром, в якому сконцентрована 

більшість підприємств Запорізької області, що, в свою чергу, призводить до 

поляризації населення в обласному центрі та прилеглих районах.  

Внаслідок скорочення обсягів виробництва на підприємствах 

промисловості області та за рахунок проведення модернізації виробництв у 
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2010-2014 роках відбулося зменшення чисельності працюючих у промисловості 

області на 13,8% (з 175,263 тис. осіб до 151,159 тис. осіб) (додаток Б, рис. Б.3) 

[177, с. 28; 152, с. 48]. Зменшилась кількість працюючих на підприємствах з 

виробництва: харчових продуктів, виробів з деревини, меблів, коксу та 

продуктів нафтоперероблення, гумових і пластмасових виробів, комп'ютерів та 

електронної продукції, металургійної продукції. Збільшилась чисельність 

зайнятих в добувній промисловості, виробництві хімічної продукції, 

електричного устаткування та автотранспортних засобів (додаток Б, табл. Б.3). 

У 2014 році найбільша середньорічна кількість штатних працівників 

спостерігалась на металургійних підприємствах (19,4% всіх працюючих в 

промисловості), підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари, та 

кондиційованого повітря (17,7%), з виробництва автотранспортних засобів 

(17%), електричного устаткування (8%) та харчових продуктів (7,6%) (додаток 

Б, рис. Б.4) [152, с. 48].  

Кількість промислових підприємств наприкінці 2016 р. в області склала 

1827, з них: великих – 15 (0,8%), середніх – 208 (11,4%), малих – 1604 (87,8%). 

Серед останніх виділяють 1202 мікропідприємства, що у відсотковому 

співвідношенні від малих складає 65,8% [126].  

Проаналізувавши кількість малих промислових підприємств за видами 

діяльності в Запорізькій області за період 2011-2014 рр. виявилось, що 

збільшилась кількість підприємств добувної, легкої промисловості, 

машинобудування та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря. Зменшилась кількість малих підприємств з виробництва харчових 

продуктів, основних фармацевтичних продуктів, меблів, а також з ремонту і 

монтажу машин і устаткування (додаток Б, табл. Б.4) [152, с. 79].  

В структурі кількості малих промислових підприємств області у 2014 році 

переважають підприємства з виробництва меблів, ремонту та монтажу машин і 

устаткування (21,7%), металургійні підприємства (11,9%), підприємства з 

виробництва харчових продуктів (11%), гумових і пластмасових виробів (9,8%), 

машин і устаткування (9,3%) (додаток Б, рис. Б.5).  
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2.4.2. Сільське господарство 

 

 

Не дивлячись на переважання міського населення в Україні, сільська 

поселенська мережа відіграє суттєву роль у регіональній системі розселення. Як 

зазначає А. І. Доценко, густа сільська поселенська мережа створює сприятливі 

передумови для ефективного використання сільськогосподарських угідь та 

природних ресурсів в умовах слаборозвиненої транспортної мережі [42, с. 190]. 

Більшість населення сільських поселень, переважно, зайняте в сільському 

господарстві.  

Специфіка впливу сільського господарства на розселення зумовлена 

використанням земельних ресурсів, як засобу виробництва, сезонним 

характером більшості виробничих процесів, особливостями спеціалізації та 

концентрації [35, с. 78]. З ростом (зменшенням) об'ємів виробництва 

сільськогосподарської продукції зміцнюються (послаблюються) зв'язки з її 

реалізації, що позитивно (негативно) впливають на формування системи 

розселення. Тобто, сільське господарство впливає на формування системи 

сільського розселення безпосередньо завдяки розвитку виробничих та 

організаційних зв'язків. 

Запорізька область є одним із найбільших виробників 

сільськогосподарської та харчової продукції серед регіонів України. Площа 

сільськогосподарських угідь області складає 2246,3 тис. га (5,4% сільгоспугідь 

України), у тому числі 1904,0 тис. га ріллі та 240,7 тис. га зрошувальних земель 

[67, с. 41-42]. За обсягом виробництва валової продукції сільського 

господарства у 2015 році область займала 11 місце в Україні. У 

загальнодержавному обсязі виробництва валової продукції питома вага області 

складає 4,2% [172, с. 13-14]. 

У структурі сільськогосподарського виробництва переважає продукція 

рослинництва. Її частка в загальному обсязі валової продукції в 2015 році 

склала 78,9% (з них: 44,2% – сільськогосподарськими підприємствами, а 34,7% 
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– господарствами населення). Валова продукція тваринництва в загальному 

обсязі склала 21,1% (з них: 8,5% – сільськогосподарськими підприємствами, 

12,6% – господарствами населення) [172, с. 13-14]. 

Проаналізувавши динаміку індексу обсягів сільськогосподарського 

виробництва Запорізької області за період 1991-2016 рр. [126], можна дійти 

висновку, що в рослинництві відбувались (у відсотках) великі амплітуди в 

різних напрямках. З останні роки ці амплітуди дещо зменшились і набули 

вигляду більш стабільного обсягу виробництва продукції рослинництва. У 

тваринництві спостерігається більш постійна динаміка виробництва, проте не 

така велика за обсягами як в рослинництві (додаток Б, рис. Б.6). 

Рослинництво. Центральне місце в рослинництві в даний час і на 

перспективу займають зернові культури. Це обумовлено, по-перше, 

сприятливими зональними умовами для її вирощування, по-друге,  високою 

рентабельністю виробництва. За період 1990-2015 рр. виробництво зернових 

культур в Запорізькій області скоротилося на 11,8% (з них пшениці – на 17,7%), 

проте в останні роки спостерігається позитивна динаміка зі збільшення 

виробництва. Основною технічною культурою області є соняшник. Порівняно з 

1990 роком, майже в 3,5 рази збільшилось виробництво соняшнику – з 

284,2 тис. т до  961,8 тис. т. Також збільшились показники на 19,2% з 

виробництва картоплі та на 40,5% – овочів. Натомість за 25 років зменшилось 

виробництво плодів та ягід на 56,3%, винограду – на 44,4% (Додаток Б, рис. Б.7, 

рис. Б.9) [172, c. 55]. За обсягом збору зернових і зернобобових культур 

Запорізька область у 2015 році посіла 13 місце в Україні, соняшнику – 4 місце 

[67, с. 41-42]. 

Посівні площі основних сільськогосподарських культур за період 1990-

2015 рр. зменшились взагалі на 6,3%. Зменшились площі з вирощування 

картоплі (16,8%) та овочів (9,9%). Натомість збільшилась кількість посівних 

площ з вирощування зернових культур на – 15,9%, соняшнику – на 175,8% 

(додаток Б, рис. Б.8, рис. Б.10) [172, c. 54]. Дана ситуація порушує систему 

сівозмін і призводить до виснаження ґрунтового покриву області. 
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Виробництво основних сільськогосподарських культур за категоріями 

господарств виглядає наступним чином: сільськогосподарські підприємства в 

порівнянні з господарствами населення лідирують з вирощування зернових 

культур, соняшнику, ріпаку та сої, а господарства населення,  в свою чергу, 

займають перші позиції з вирощування картоплі, овочів та винограду (додаток 

Б, рис. Б.11). За період 1995-2015 рр. виробництво сільськогосподарськими 

підприємствами зернових культур у 2015 р. відносно до 1995 р. зросло на 

46,9%, соняшнику – на 111,9%, сої в 33 рази більше, а ріпаку взагалі майже в 

250 разів. Вирощування картоплі зменшилось на 67,5%, овочів – на 74,7%, 

винограду – на 90,5%. В господарствах населення у 2015 р. в порівнянні з 

1995 р. теж більш популярним стало вирощування зернових культур (в 5 разів 

більше) та соняшнику (в 27 разів більше), почали дещо вирощувати ріпак та 

сою. Також господарствами збільшилось виробництво картоплі – на 84,1%, 

овочів – на 85,5%, проте зменшилась кількість винограду – на 55,1%. 

Зменшення обсягів виробництва плодів та ягід за 1995-2015 рр. відбулось як в 

сільськогосподарських підприємствах (на 88,8%), так і в господарствах 

населення (на 29,4%) [172, c. 59]. 

У 2015 році в питомій вазі з виробництва зернових культур 

сільськогосподарськими підприємствами по районах області лідирують 

Бердянський (6,9%), Приазовський (6,7%), Пологівський (6,5%), 

Гуляйпільський (6,1%) та Більмацький (6,1%) райони. Останні позиції 

займають Розівський (2,3%), Великобілозерський (2,8%) та Новомиколаївський 

(3%) райони. Соняшнику найбільше виробляють у Вільнянському (8,9%), 

Оріхівському (7,9%), Бердянському (7,6%) та Гуляйпільському (7,2%) районах, 

найменше – у Розівському (2,3%), Великобілозерському (2,3%) та 

Веселівському (2,8%). 43,6% овочів Запорізької області вирощуються 

сільськогосподарськими підприємствами Михайлівського району, 14,5% – 

Запорізького та 12,5% Мелітопольського районів. Лідером області з 

виробництва плодів та ягід є Мелітопольський район (65,5%). Другу позицію 

займає Михайлівський район – 22,6% (додаток Б, рис. Б.12) [172, c. 76].   
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Найбільше посівних площ сільськогосподарських культур припадає на 

Бердянський (86 тис. га), Оріхівський (73,7 тис. га) та Пологівський 

(71,2 тис. га) райони, найменше – на Великобілозерський (24,2 тис. га), 

Розівський (25,5 тис. га) та Новомиколаївський (37,5 тис. га) райони (додаток Б, 

табл. Б.5). Зерновими та зернобобовими культурами найбільше зайняті посівні 

площі Приазовського, Бердянського, Пологівського та Оріхівського районів, 

технічними культурами – Бердянський та Оріхівський райони, картоплею та 

овочево-баштанними культурами – Якимівський та Михайлівський райони, 

кормовими культурами – Мелітопольський, Бердянський, Більмацький та 

Веселівський райони. Аутсайдерами з кількості посівних площ зернових та 

технічних культур є Розівський та Великобілозерський райони [172, c. 77]. Така 

ситуація пов'язана з найменшою площею цих районів серед інших.  

В порівнянні з 1995 р. у 2015 р. виробництво озимої пшениці зросло майже 

в 4 рази. У 1995 році за її обсягами виробництва перші позиції займали 

Веселівський (45,9 тис. т), Якимівський (45,4 тис. т) та Мелітопольський 

(38,4 тис. т) райони, а останні – Новомиколаївський (4,4 тис. т), Розівський 

(5,1 тис. т), Гуляйпільський (5,2 тис. т), Оріхівський (7,6 тис. т) райони. У 

2015 р. лідерами стали Пологівський (112,9 тис. т), Бердянський (112,1 тис. т), 

Гуляйпільський (105,8 тис. т), Приазовський (100,4 тис. т) та Більмацький 

(100,1 тис. т) райони, аутсайдерами – Розівський (33,3 тис. т), 

Великобілозерський (47,8 тис. т) та Веселівський (49,4 тис. т) (додаток Б, 

рис. Б.13) [172, c. 82].  

Переорієнтація на озиму пшеницю призвела до скорочення виробництва 

ячменю ярого. У 1995 р. найбільше його виробляли в Приазовському 

(55,7 тис. т), Більмацькому (51,8 тис. т) та Мелітопольському (51,5 тис. т) 

районах, найменше – у Кам'янсько-Дніпровському (8,7 тис. т), 

Великобілозерському (10,1 тис. т) та Василівському (15,3 тис. т) районах. 

Станом на 01.01.2016 р. виробництво ячменю ярого в кожному районі області 

скоротилося в 5, а подекуди і в 10 разів. Лідерами з виробництва залишились 

Приазовський (18,7 тис. т), Мелітопольський (13,4 тис. т), Більмацький 
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(11 тис. т) райони, до них приєдналися ще Якимівський (15,4 тис. т) та 

Бердянський (11,8 тис. т) райони. Менше 5 тис. т. ячменю ярого вирощують в 9 

районах області (45%). Таким чином, за 20 років виробництво ячменю в 

Запорізькій області скоротилося на 77,7% (додаток Б, рис. Б.14) [172, c. 85]. 

Серед виробництва зерен кукурудзи спостерігається різнорідна динаміка. 

У 1995 р. головними виробниками кукурудзи були Гуляйпільський (13,1 тис. т), 

Більмацький (11,9 тис. т) та Вільнянський (9,7 тис. т) райони. Через 20 років 

лідерами з виробництва залишився Вільнянський (12,1 тис. т) район та до нього 

приєдналися Василівський (16 тис. т) та Михайлівський (10,8 тис. т) райони. 

Загалом виробництво кукурудзи в області з 1995 р. по 2015 р. скоротилося на 

10,8% (додаток Б, рис. Б.15) [172, c. 88]. 

За період 1995-2015 рр. у всіх районах збільшилось (в 2 рази по області) 

виробництво головної технічної культури області – соняшнику. Станом на 

01.01.1996 р. найбільше виробляли його в Гуляйпільському (29,9 тис. т), 

Приморському (24,9 тис. т), Пологівському (24,8 тис. т), Більмацькому 

(23,7 тис. т) та Бердянському (23,5 тис. т) районах, найменше – у Кам'янсько-

Дніпровському (5,1 тис. т) та Великобілозерському (6 тис. т).  У 2015 році дещо 

змінилася ситуація: головними виробниками соняшнику стали Вільнянський 

(65,3 тис. т), Оріхівський (58,2 тис. т), Бердянський (54,2 тис. т), 

Гуляйпільський (52,4 тис. т) та Більмацький (50,2 тис. т) райони, а найменшим 

виробництвом вирізнилися Великобілозерський (17 тис. т) та Розівський 

(17,1 тис. т) (додаток Б, рис. Б.16) [172, c. 91].   

З 1995 р. по 2015 р. найкраща динаміка з виробництва картоплі 

сільськогосподарськими підприємствами спостерігається в Мелітопольському 

районі (з 32 т до 136 т), негативна – у Вільнянському (з 2707 т до 73 т) [172, 

c. 94]. За 20 років лідером з виробництва овочів став Михайлівський район (з 

3,9 тис. т до 8,1 тис. т). Втратили свої позиції Запорізький (з 9,3 тис. т до 

2,7 тис. т) та Кам'янсько-Дніпровський (з 8,3 тис. т до 0,1 тис. т) райони [158, 

c. 97]. Стрімко скоротилося виробництво баштанних культур у всіх районах 

області (загалом на 96,6%) [172, c. 100]. Сталим за 20 років залишається 
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беззаперечне лідерство Мелітопольського району з виробництва плодів та ягід 

(у 2015 р. – 8,4 тис. т) [172, c. 103]. 

Тваринництво. Основними напрямками спеціалізації в галузі 

тваринництва є м’ясо-молочне скотарство, свинарство та виробництво яєць. 

Валова продукція тваринництва у 2015 році порівняно з 2014 зменшилась на 

4,6% і склала 2,1 млрд. грн. [67, с. 41-42]. За період 1990-2015 рр. кількість 

сільськогосподарських тварин в Запорізькій області значно зменшилась. 

Чисельність великої рогатої худоби скоротилась на 90,3%, свиней – на 68,9%, 

овець та кіз – на 92,5%, коней – на 89,8%, птиці – на 49,6% (додаток Б, 

табл. Б.6) [172, c. 112]. 

З 1995 р. по 2015 р. відбулись кардинальні зміни в розведенні 

сільськогосподарських тварин за категоріями господарств. Так, у 1995 р. в 

області сільськогосподарськими підприємствами вирощувалось 88,5% великої 

рогатої худоби, в т.ч. корів – 78,3%, свиней – 69,7%, овець та кіз – 79,8%, птиці 

– 45,2%, бджіл – 10 % (додаток Б, рис. Б.17). Тобто, в господарствах населення, 

на той час, переважало птахівництво – 54,8% та бджільництво – 90%. У 2015 р. 

сільськогосподарські підприємства залишились лідерами тільки з вирощування 

свиней (66,3%) та птиці (51,7%). В структурі поголів'я сільськогосподарських 

тварин  за  категоріями  господарств, господарствами населення у 2015 р. 

вирощено 79,8%  великої рогатої худоби області, в т.ч. 87,7% корів, овець та кіз 

– 84,1%, бджіл – 98,9% [172, c. 114]. Таким чином, за 20 років 

сільськогосподарські підприємства зменшили обсяги поголів'я великої рогатої 

худоби та переорієнтувались на свинарство та птахівництво, оскільки останні 

стали більш економічно вигіднішими для розведення.  

У 1995 р. на сільськогосподарських підприємствах області найбільша 

кількість поголів'я: великої рогатої худоби припадала на Приазовський, 

Гуляйпільський та Бердянський райони; корів – на Приазовський та 

Бердянський; свиней – на Більмацький, Пологівський, Гуляйпільський та 

Приазовський; овець та кіз – на Бердянський, Якимівський, Приморський; 

птиці – на Оріхівський та Токмацький. У 2015 р. ситуація дещо змінилась: 
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великої рогатої худоби найбільше стало в Мелітопольському та Бердянському 

районах; корів – в Бердянському, Веселівському та Мелітопольському; свиней 

– в Михайлівському та Веселівському; овець та кіз – в Пологівському та 

Мелітопольському; птиці – в Оріхівському (додаток Б, табл. Б.7) [172, c. 120-

124].  

За період 1990-2015 рр. в Запорізькій області виробництво м'яса 

скоротилось на 69,1%, молока – на 73,7%, яєць – на 13,5%, вовни – на 97,5% 

[172, c. 115]. У 1995 р. найбільше м'яса виробляли Бердянський, 

Гуляйпільський та Мелітопольський райони, молока – Гуляйпільський, 

Бердянський та Приазовський, яєць – Оріхівський, Гуляйпільський та 

Вільнянський, вовни – Якимівський, Бердянський та Приморський райони. У 

2015 р. головними виробниками м'яса стали Оріхівський, Приазовський та 

Веселівський райони, молока – Кам'янсько-Дніпровський (який 20 років назад 

був аутсайдером в області з виробництва молока) та Бердянський, яєць – 

Оріхівський та Гуляйпільський, вовни – Мелітопольський район (додаток Б, 

табл. Б.8) [172, c. 129-132]. Таким чином, за 20 років найбільше зменшилось 

виробництво м'яса в Якимівському (на 92,3%), Бердянському (на 89,6%), 

Гуляйпільському (на 83%) та Запорізькому (на 82,2%) районах, а навпаки 

збільшилось – в Оріхівському (на 187%), Великобілозерському (на 29,4%) та 

Михайлівському (на 13,9%) районах. Виробництво молока зменшилось у всіх 

районах області, особливо у Василівському (на 99,5%) та Вільнянському (на 

98,7%) районах. 

В останні роки внутрішня потреба населення області повністю 

забезпечується за рахунок власного виробництва зерна, олії, яєць, овочів та 

баштанних культур. У той же час м’ясом та м’ясопродуктами область 

забезпечена на 52,8%, молоком та молокопродуктами – на 26,7%, картоплею – 

на 31,1%, плодами та ягодами – на 32,1% і потребує завозу цих продуктів з 

інших регіонів [177, с. 31-34]. 

У 2015 р. в області виробництво сільськогосподарської продукції 

здійснювали господарства населення та 3009 підприємств, з них 2305 (76,6%) – 
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фермерські господарства, 418 (13,9%) – товариства, 208 (6,9%) – приватні 

підприємства, 35 (1,1%) – виробничі кооперативи, 26 (0,9%) – підприємства 

інших форм господарювання та 17 (0,6%) – підприємства, що мали статус 

державних [172, с. 13-14, с. 32]. 

 

2.5.   Роль соціальної сфери у формуванні системи розселення регіону 

 

 

Третинний сектор економіки (сфера послуг) охоплює ті галузі народного 

господарства, які обслуговують населення. Послуги населенню надають 

підприємства як виробничої, так і невиробничої сфер. До сфери послуг 

відносять житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування 

населення, охорону здоров'я, санаторно-курортні та оздоровчі установи, освіту 

й культуру, фізичну культуру і спорт, транспорт і зв'язок. Чим більша кількість 

та різноманітність закладів даної сфери у поселенні, тим більша його 

привабливість для проживання населення у ньому.  

 

 

2.5.1. Освітньо-культурна сфера 

 

Серед закладів освіти з 1995 р. по 2016 р. зменшилась кількість 

дошкільних закладів на 39,2%, проте охоплення дітей дошкільними 

навчальними закладами зросло з 51,3% до 63,4%. Загальноосвітніх навчальних 

закладів зменшилось на 15,7%, а кількість учнів в них скоротилась на 43,3%. 

Кількість професійно-технічних навчальних закладів скоротилось на 18,5%, а 

кількість учнів – на 39,7%. Вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 

зменшилось на 55,2% та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації – 

на 8,3%, а кількість студентів у перших скоротилась на 65,3%, у других – 

збільшилась на 70,1% (додаток В, рис. В.1) [126]. Таким чином, кількість 

закладів освіти скорочується відповідно до зменшення кількості дітей, учнів та 
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студентів. Збільшується попит на вступ до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та 

зменшується відповідно до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.  

В розрізі міських та сільських поселень у 2016 р. кількість дошкільних 

навчальних закладів (ДНЗ) виглядає наступним чином:  

1) В містах обласного значення найбільше ДНЗ сконцентровано в 

обласному центрі – 143, потім в порядку зменшення посідає Мелітополь – 27, 

Бердянськ – 15, Енергодар – 13, Токмак – 10 [122].  

2) Найменша кількість ДНЗ знаходиться у Великобілозерському (4) та 

Розівському (5) районах (додаток В, рис. В.2).  

3) Серед сільської місцевості найбільше ДНЗ припадає на Вільнянський 

(20), Запорізький (20), Приазовський (20), Мелітопольський (16), Бердянський 

(15), Приморський (15) райони. 

4) Найбільше ДНЗ в міських поселеннях припадає на Василівський (11), 

Гуляйпільський (6), Оріхівський (6), Пологівський (6), Якимівський (6) райони 

[122, с. 52]. 

У 2016 р. серед міст обласного значення найбільша кількість денних 

загальноосвітніх навчальних закладів (ДЗНЗ) припадає на Запоріжжя – 122, 

потім в порядку зменшення на Мелітополь – 23, Бердянськ – 18, Енергодар – 

10, Токмак – 7. За період 2010-2016 рр. у 14 районах (70%) Запорізької області 

зменшилась кількість ДЗНЗ. Особливо різко скоротилась їх кількість у 

Більмацькому (на 31,2%), Оріхівському (на 28,1%) та Якимівському (на 25,9%) 

районах (додаток В, рис. В.3). Сталою їх кількість залишилась у 

Великобілозерському, Вільнянському, Гуляйпільському, Запорізькому, 

Кам’янсько-Дніпровському та Михайлівському районах [122, с. 64].  

Професійно-технічні навчальні заклади (ПТНЗ) є не у всіх містах 

обласного значення та районах. Вони відсутні у м. Енергодар, м. Токмак (з 

2016 р.), Гуляйпільському, Кам'янсько-Дніпровському, Розівському, 

Новомиколаївському, Приазовському, Чернігівському районах. За період 2010-

2016 рр. на 1 ПТНЗ збільшилось в м. Запоріжжя, на 2 зменшилось в 

м. Бердянськ, а в м. Мелітополь хоч і зменшилась кількість на 1 ПТНЗ, проте 
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збільшилась на 1 в Мелітопольському районі (додаток В, рис. В.4) [122, с. 80]. 

Останнє відбулось за рахунок зміни юридичної адреси «Мелітопольського 

професійного аграрного ліцею» з міської на районну, проте фактично ПТНЗ так 

і залишився в межах м. Мелітополь. 

У 2016 р. на м. Запоріжжя припадає 5 вищих навчальних закладів (ВНЗ) І-

ІІ рівнів акредитації та 7 ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, на м. Мелітополь 

відповідно 4 та 2, на м. Бердянськ 2 та 2, на міста Енергодар, Василівку та 

Оріхів по 1 ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації [122, с. 84-85].  

Таким чином, найбільше закладів освіти сконцентровано в обласному 

центрі та міських поселеннях області. Кількість ДНЗ, ДЗНЗ, ПТНЗ та ВНЗ 

скорочується за рахунок зменшення кількості дітей та підлітків, негативної 

демографічної ситуації в регіоні. Внаслідок цього відбувається зменшення 

різноманітності освітніх послуг у поселеннях, що спричинює відтік молоді до 

інших більш великих за розмірами поселень та зменшення чисельності 

населення в малих поселеннях. 

За період 1995-2016 рр. в Запорізькій області вдвічі збільшилась кількість 

театрів (з 3 до 6), проте зменшилась кількість відвідувань на 21,8%. Кількість 

музеїв також збільшилась на 21% (з 19 до 23), а кількість відвідувань в останні 

роки зменшилась. Скоротилась кількість бібліотек на 20,7%, кінотеатрів – на 

92,8%, клубних закладів – на 36,7% (додаток В, рис. В.5) [126]. Дана ситуація 

пов’язана з розвитком інформаційних технологій та різноманітністю послуг в 

мережі Internet. З 2000 р. по 2010 р. на 49,2% в області зменшилась кількість 

готелів та інших місць для тимчасового проживання.  

У 2014 р. кількість клубних закладів в містах обласного значення 

виглядала наступним чином: Запоріжжя – 13, Бердянськ – 12, Мелітополь – 4, 

Енергодар – 2, Токмак – 1. Найбільше клубних закладів серед сільської 

місцевості знаходиться в Мелітопольському (40), Токмацькому (29), 

Приазовському (26) та Запорізькому (25) районах, найменше – у 

Великобілозерському (5), Розівському (7) та Кам’янсько-Дніпровському (9). 
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Серед міської місцевості найбільше – в Якимівському (6), Василівському (5) та 

Гуляйпільському (5) районах (додаток В, рис. В.6) [52, с. 72].  

Найбільша кількість бібліотек станом на 01.01.2015 р. припадала на  

Запоріжжя (72), потім в порядку зменшення на Мелітополь та Бердянськ (по 

16), Енергодар та Токмак (по 5). Серед районів Запорізької області найбільша 

кількість бібліотек в сільській місцевості припадає на Мелітопольський (34), 

Приазовський (29), Запорізький (27) та Приморський (26) райони, а найменша – 

на Великобілозерський, Кам’янсько-Дніпровський, Михайлівський райони (по 

9). В міській місцевості найбільше забезпечені бібліотеками Василівський (9), 

Гуляйпільський (8) та Якимівський (6) райони, найменше – Мелітопольський 

(1), Бердянський, Вільнянський, Кам’янсько-Дніпровський, Приморський, 

Розівський райони (по 2) (додаток В, рис. В.7) [52, с. 77].  

У 2014 р. кількість музеїв по області склала 23, з них: історичних – 3 

(м. Запоріжжя, Мелітопольський та Чернігівський райони), художніх – 3 

(м. Запоріжжя, м. Бердянськ, м. Енергодар), комплексних – 16 (у всіх містах 

обласного значення, крім Енергодару, та наступних районах області: 

Більмацькому, Василівському (2 музеї), Вільнянському, Гуляйпільському, 

Новомиколаївському, Оріхівському, Пологівському, Приазовському, 

Приморському, Розівському та Якимівському) та інших – 1 (Василівський 

район) [52, с. 84].  

Фізкультурно-оздоровчу і спортивну роботу в області проводять: 1985 

колективів фізичної культури підприємств, установ і організацій; 64 дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, Запорізький регіональний центр фізичної культури 

і спорту інвалідів «Інваспорт» та комунальні заклади обласної ради – 

Запорізька обласна школа вищої спортивної майстерності, Запорізька обласна 

спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю, Запорізький обласний 

центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» [177, с. 26]. 

Таким чином, кількість театрів та музеїв збільшилась, а кінотеатрів, 

бібліотек та клубних закладів – зменшилась. Проте, кількість відвідувань 

зменшилась майже у всіх закладах культури. Дана ситуація пов’язана з 
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розвитком інформаційних технологій та різноманітністю послуг в мережі 

Internet. Відсутність ріноманіття культурних послуг опосередковано також 

може впливати на відтік молоді з поселень. 

 

 

2.5.2. Медично-рекреаційна сфера 

 

За період 1995-2016 рр. в Запорізькій області кількість закладів охорони 

здоров’я кардинально змінилась: зменшилась кількість лікарняних закладів на 

55,7% та збільшилась кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів 

в 2 рази (додаток В, рис. В.8). Кількість лікарняних ліжок усього скоротилась з 

28,5 тис. до 14,8 тис., а кількість лікарняних ліжок на 10 000 населення зі 137,9 

до 85,1 [126]. Кількість обласних лікарняних закладів у 2005 р. склала 25. З 

1995 р. по 2016 р. в області зменшилась кількість санаторіїв та пансіонатів з 

лікуванням на 19%, санаторіїв-профілакторіїв – на 66,7%, будинків та 

пансіонатів відпочинку – на 33,3%. Проте збільшилась кількість баз та інших 

закладів відпочинку на 63,1% (додаток В, рис. В.9) [126]. 

За період 1995-2005 рр. кількість лікарняних закладів в містах обласного 

значення змінилась наступним чином: в Запоріжжі зменшилось з 30 до 19, в 

Мелітополі з 6 до 5, в Бердянську з 5 до 2, в Токмаку (разом з районом) з 5 до 2, 

в Енергодарі залишився 1. Серед районів області за кількістю лікарняних 

закладів лідирує Мелітопольський район – 8 закладів, сталою їх кількість за 10 

років залишись у Великобілозерському (1), Розівському (1) та Чернігівському 

(2) районах. В усіх інших районах області спостерігається негативна динаміка 

зменшення лікарняних закладів. Найбільше їх кількість скоротилась у 

Михайлівському (на 80%), Веселівському (на 75%), Пологівському (на 71,4%), 

Кам’янсько-Дніпровському (на 66,3%), Більмацькому (на 66,3%), 

Приморському (на 62,5%) районах (додаток В, рис. В.10) [53, с. 13].  

Таким чином, внаслідок зменшення кількості лікарняних закладів та 

лікарняних ліжок в районах області погіршується якість та різноманітність 
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медичних послуг. Це призводить до маятникових поїздок населення з районів 

до великих міських поселень, в яких є великий спектр медичних послуг, а саме 

– до Запоріжжя, Мелітополя, Бердянська, Енергодара та Токмака. Що, в свою 

чергу, впливає на переселення населення до більш великих міст області. 

 

 

2.5.3. Житлово-комунальна сфера, транспорт і зв'язок 

 

Загальна площа житлового фонду з 1995 р. до 2016 р. в Запорізькій області 

збільшилась на 7%, кількість квартир на 3,9%. У 2016 р. питома вага загальної 

площі обладнаної водопроводом склала 67,6% (на 5,3% більше, ніж в 1995 р.), 

каналізацією – 65,9% (на 5,3%), опаленням – 82,7% (на 23%), газом  – 87% (на 

0,8%), гарячим водопостачанням – 60,2% (на 6,6%) (додаток В, табл. В.1) [126]. 

Найбільше житла збудовано в обласному центрі – 42,7% від загального 

обсягу, а в сільській місцевості – в Запорізькому районі (55,1%). Зросли обсяги 

прийнятої в експлуатацію загальної площі житла у Михайлівському (в 6,8 

разів), Мелітопольському (в 1,7 разів), Чернігівському (на 34,8%) та 

Новомиколаївському (на 2,3%) районах [177, с. 20]. Отже, збільшується 

кількість та попит на житло поблизу великих міст області. 

В питомій вазі видів транспорту лідируючі позиції в Запорізькій області 

займає автомобільний транспорт. За період 2000-2014 рр. найбільша кількість 

вантажів перевезених автомобільним транспортом від загальної кількості 

припадає на 2010 р. (82,3%), спостерігається підвищення ролі залізничного 

транспорту з 24,9% у 2000 р. до 31,3% у 2014 р., питома вага водного 

транспорту збільшилась з 0,2% до 1,3% (додаток В, рис. В.11) [176, с. 14]. У 

вантажообороті в цей період спостерігається домінування залізничного 

транспорту (від 71,9% у 2000 р. до 82,2% у 2014 р.), зменшуються обсяги в 

автомобільному вантажообороті (з 28% до 17,5%), незначною залишається роль 

водного та авіаційного транспорту (близько 0) (додаток В, рис. В.12) [176, 

с. 15].  
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В структурі відправлення вантажів залізничним транспортом переважає 

залізна та марганцева руда (30,9% у 2014 р.), чорні метали (20,6%), будівельні 

матеріали (23,5%). Порівняно з 2000 р. зменшились обсяги з перевезення коксу, 

нафти та нафтопродуктів, брухту чорних металів та інших вантажів, трохи 

збільшився відсоток перевезення зерна та продуктів помелу [176, с. 17]. 

За період 2000-2014 рр. вантажооборот автомобільного транспорту по 

районах області змінився наступним чином: збільшився вантажооборот в 12 

районах області, найбільш стрімко в Чернігівському (в 6 разів), Запорізькому (в 

4 рази), Приазовському (в 4 рази), Пологівському (майже в 2 рази) районах та 

кардинально зменшився у Василівському (на 66%), Вільнянському (55,3%), 

Більмацькому (на 32,9%) районах (додаток В, рис. В.13) [176, с. 19].   

Серед основних показників річкового та морського флоту за період 2000-

2014 рр. відбулися наступні зміни: в 4,5 рази збільшилось перевезення вантажів 

та в 2 рази вантажооборот; перевезення пасажирів зменшилось на 88,8%, а 

пасажирооборот на 86,7%. В структурі загального обсягу перероблених 

вантажів річковим та морськими портами (причалами) лідирують експортні 

вантажі (56,7% у 2014 р.), з 2000 р. по 2014 р. в 14 разів збільшилась кількість 

вантажів внутрішнього сполучення. На 94,2% та 91% зменшилась кількість 

імпортних та транзитних вантажів відповідно (додаток В, рис. В.14) [176, с. 21].  

З 2000 р. по 2014 р. серед основних показників роботи авіаційних 

підприємств перевезення пасажирів та пасажирооборот збільшились на 2,5% та 

3% відповідно, перевезення вантажів та вантажооборот навпаки зменшились на 

47,5% та 69,1%, кількість відправлених пасажирів та вантажів збільшилась в 2 

та 8,7 разів [176, с. 23].  

В питомій вазі перевезення пасажирів за видами транспорту загального 

користування лідирує автомобільний транспорт, а в пасажирообороті – 

залізничний транспорт (додаток В, рис. В.15). З 2000 р. по 2014 р. зменшилась 

кількість перевезення пасажирів залізничним транспортом на 38,1%, водним – 

на 80%, автомобільним – на 46,7%, трамвайним – на 45,1% та тролейбусним – 

на 78,5%. Пасажирооборот теж зменшився: залізничним транспортом на 40,1%, 
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водним – на 85,9%, автомобільним – на 41,4%, трамвайним – на 45,9% та 

тролейбусним – на 78,7%. Проте, трохи збільшився пасажирооборот в 

авіаційному транспорті (на 3%) [176, с. 26].     

По районах Запорізької області за період 2005-2014 рр. пасажирооборот 

автобусів змінився наступним чином: найбільше зменшився у Василівському 

(на 96,6%), Кам'янсько-Дніпровському (на 86,8%), Пологівському (на 92,5%) та 

Токмацькому (на 69,8%) районах, збільшився в 6 районах області – 

Веселівському (на 14,3%), Гуляйпільському (на 36%), Запорізькому (майже в 5 

разів), Мелітопольському (на 7,5%), Новомиколаївському (на 15,8%), 

Розівському (в 2 рази) (додаток В, рис. В.16) [176, с. 29]. 

При аналізі довжини шляхів сполучення з 2000 р. по 2014 р. зменшилась 

експлуатаційна довжина залізничних колій на 0,5% та автомобільних доріг на 

0,6%, проте збільшилась кількість останніх з твердим покриттям на 0,5%. 

Експлуатаційна довжина тролейбусних ліній збільшилась на 6,9%, а 

трамвайних – зменшилась на 8,4% [176, с. 31].  

За 14 років в області збільшилась кількість автомобільних доріг 

державного значення більш ніж в 4,5 рази, місцевого – зменшилась на 22,8%. 

Найбільша кількість автомобільного доріг припадає на Мелітопольський район 

(516 км). З 2000 р. по 2014 р. зменшилась довжина автомобільних доріг 

загального користування в 7 районах області, особливо в Запорізькому (на 

23,6%), Мелітопольському (на 18%) та Бердянському (на 16,2%) районах, 

проте, дуже добре збільшилась у Василівському районі (на 24,3%) (додаток В, 

рис. В.17) [176, с. 32].  

Отже, транспортні шляхи в Запорізькій області відіграють велику роль в 

якості притягувального чинника для розселення населення. В питомій вазі 

перевезення пасажирів та вантажів за видами транспорту загального 

користування лідирує автомобільний транспорт, а в пасажирообороті та 

вантажообороті – залізничний транспорт. 

В Запорізькій області розвинуті всі види зв’язку. Регіон має розгалужену 

телефонну мережу. Активно розвиваються системи мобільного зв’язку, 
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впроваджено цифрові телефонні станції. Глобальна мережа «Інтернет» у 

режимі «он-лайн» використовується в усіх галузях господарського життя. На 1 

січня 2015 р. в області кількість телефонних апаратів (включаючи відомчі) 

міської та сільської телефонної мережі склала 483,6 тис., у т.ч. домашніх 

391,1 тис. (80,9%).  Забезпеченість населення основними телефонними 

апаратами на 100 сімей по області склала 57 одиниць (міська мережа – 65 

одиниць, сільська – 30 одиниць). Кількість абонентів мобільного зв’язку склала 

2366,4 тис., кабельного телебачення – 78,2 тис., мережі «Інтернет» – 161,2 тис. 

[185, с. 7]. 

На базі даних головного управління статистики в Запорізькій області [126] 

та Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної 

адміністрації [91] нами складена таблиця забезпеченості міст Запорізької 

області закладами соціальної сфери (табл. 2.2). Для визначення рейтингу міст 

Запорізької області за забезпеченістю закладами соціальної сфери було 

запропоновано наступну бальну шкалу оцінювання: 

1) ВНЗ – 3 бали (б), технікуми, коледжі – 2 б, ПТУ – 1 б; 

2) Середні загальноосвітні заклади – 1 б, дошкільні заклади – 0,5 б, 

позашкільні заклади – 0,25 б; 

3) Обласні лікарні, обласні санаторії – 2 б, міжрайонні спеціалізовані 

лікарні – 1,5 б, районні лікарні – 1 б, міські лікарні – 0,5 б; 

4) Музеї, бібліотеки, театри, будинки культури, клубні заклади – 0,25 б. 

В результаті проведення бального оцінювання міст Запоріжжя отримало 

356 балів, Мелітополь – 82,25 б, Бердянськ – 60,5 б, Енергодар – 23,75 б, 

Токмак – 18,25 б. Найменше балів отримали Кам’янка-Дніпровська (8,25 б), 

Молочанськ та Дніпрорудне (по 11,75 б). Це пояснюється тим, що ці міста 

знаходяться дуже близько до міст обласного та районного значення Енергодара, 

Токмака та Василівки відповідно, які перейняли на себе більшість соціальних 

послуг в районах. Хоч Кам’янка-Дніпровська й виступає адміністративним 

центром однойменного району, проте різноманіття соціальних послуг 

сконцентровано в Енергодарі. 
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Таблиця 2.2 

Забезпеченість міст Запорізької області закладами соціальної  

сфери у 2016 році  (побудовано автором за даними [126; 91]) 

 

Міста Запорізької області забезпечені закладами соціальної сфери 

нерівномірно. Спостерігається тенденція до зменшення таких закладів у малих 

містах, що нерозривно пов’язано зі зменшенням кількості населення за останні 

25 років, та відбувається їх концентрація у великих містах області. Тому 

необхідно розвивати заклади соціальної сфери у малих містах та селищах 

міського типу за для більш рівномірного забезпечення населення області 

соціальними благами, яке призведе до зменшення відтоку молоді у великі міста 

[116].    

 

Висновки до 2 розділу: 

 

1. Поступове зеселення території Запорізької області почалось, відносно 

інших регіонів України, пізно (з середини XVIII ст.). Активна колонізація 

відбувалась за рахунок переселення селян з густонаселених губерній Російської 
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імперії та іноземних переселенців. За радянських часів відбулось формування 

міської мережі поселень, яке призвело до великого відсотку урбанізації в 

області та зменшенню кількості сільських поселень. В постсоціалістичний 

період залишилась тенденція до зменшення кількості сільських поселень та 

чисельності населення в них. 

2. Запорізька область має дуже вигідне географічне положення – 

приморське положення території та сусідство з індустріальними регіонами 

країни. Проте, у зв’язку з проведенням операції оперативних сил на Донбасі та 

анексією АР Крим Російською Федерацією відбуваються зміни в зайнятості 

населення та соціально-економічному розвитку території, що, безпосередньо, 

впливає на розселення регіону. Міські поселення більше тяжіють до 

залізничних транспортних шляхів. Найвигіднішу транспортно-географічну 

доступність в області мають м. Токмак та м. Василівка.  

3. ПРП регіону на півночі та центрі області сприяє  розвитку добувної та 

переробної промисловості, а на півдні – рекреації, торгівлі та рибному 

господарству, що, в свою чергу,  впливає на функції поселень.  

4. 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 відбувається диспропорція в розселенні 

регіону. Із-за відсутності робочих місць у селах відбувається відтік економічно 

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

поселень. 

5. У виробничій сфері Запорізької області переважає промисловість. Вона 

виступає одним з головних факторів формування системи розселення та 

визначає надходження в бюджет, структуру занятості населення регіону. 

Промисловість виступає головним фактором у формуванні та функціонуванні, 

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

розселення індустріального регіону. В структурі промислового виробництва 

області переважає чорна та кольорова металургія, електроенергетика, харчова 
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промисловість та машинобудування. В пострадянський період в Запорізькій 

області відбулась переорієнтація на виробництво озимої пшениці, соняшнику, 

ріпаку та сої. Лідируючі позиції в тваринництві зайняли свинарство та 

птахівництво. Змінюються виробничі та функціональні зв'язки між 

поселеннями, що позитивно (негативно) впливають на трансформацію системи 

розселення.  

6. Сфера послуг відіграє роль активного притягувального 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 в міських поселеннях. Проте, міста Запорізької 

області забезпечені закладами соціальної сфери нерівномірно. Транспортна 

мережа з’єднує населені пункти та перетворює їх у систему розселення. В 

питомій вазі перевезення пасажирів та вантажів за видами транспорту 

загального користування лідирує автомобільний транспорт, а в 

пасажирообороті та вантажообороті – залізничний транспорт.  

Таким чином, на формування, розвиток та трансформацію системи 

розселення Запорізької області впливає сукупність всіх вищеперелічених 

чинників, а саме: історико-географічне формування поселенської мережі, 

географічне та транспортно-географічне положення, природно-ресурсний 

потенціал, демографічна ситуація, розвиток виробничої сфери, якість та 

різноманітність сфери послуг в регіоні. 

 

 

Основні наукові результати розділу опубліковані автором у працях [100; 

102; 104; 107; 111; 114; 115; 116; 208]. 
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РОЗДІЛ 3 

 ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

3.1.  Сучасна трансформація системи розселення Запорізької області 

 

 

Система розселення постійно зазнає змін як у часі, так і у просторі. 

Оскільки вона виступає цілісною відкритою системою, то зазнає впливу 

чинників, які спричинюють трансформаційні процеси в ній. Наразі 

трансформаційні процеси систем розселення обумовлені здебільшого 

урбанізацією та метрополізацією, які посилюють поляризацію та 

структуризацію економічного і соціального простору [186, с. 18].  

В Запорізькій області у постсоціалістичний період зазнали змін 

демографічна ситуація, виробнича та соціальна сфери регіону. Тому, 

відповідно, відбулися зміни і в системі розселення. Як вже було сказано в 

першому розділі, можна виділити три аспекти трансформацій систем 

розселення: поселенські (кількісні), структурні (якісні) та формаційні 

трансформації.  

Поселенські (кількісні) трансформації. За період 1970-2017 рр. кількість 

сільських поселень зменшилась на 14,4%, а міських – збільшилась на 15,8%, 

загальна кількість знятих з обліку поселень – 150 (13,7%). За цей час статус 

міста отримали поселення Дніпрорудне та Енергодар, статус селищ міського 

типу – Кам’яне, Мирне, Степногірськ, Тепличне. У 2001 р., за даними перепису 

населення, селищ міського типу налічувалось 23, проте вже в 2009 р. смт 

Тепличне було приєднано до м. Запоріжжя і їх залишилось 22.   

Загалом, в області кількість сільських поселень за період 1970-1989 рр. 

зменшилась на 12,9% (137 поселень), за період 1989-2001 рр. – на 1,3 % (12 

поселень), за період 2001-2017 рр. – на 0,8% (7 поселень) [20; 77]. Було 
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поновлено або утворено: за період 1970-1989 рр. – 3 поселення, за період 1989-

2001 рр. – 3 поселення, за період 2001-2017 рр. – 1 поселення [123] (табл. 3.1).  

Таким чином, в радянський період спостерігалось активне зменшення 

кількості сільських поселень та збільшення – міських, а в пострадянський – 

незначне зменшення кількості поселень або приєднання їх до інших поселень.  

Динаміка кількості поселень в ЛСР Запорізької області за період 1970-

2017 рр. (додаток Г, рис. Г.1) виглядає наступним чином: найбільше 

зменшилась кількість поселень у Веселівській (34,1%), Гуляйпільській (21,6%) 

та Вільнянській ЛСР (20,1%), найменше – у Бердянській ЛСР (1,3%), а взагалі 

не змінилась кількість – в Мелітопольській та Кам’янсько-Дніпровській ЛСР 

(0%) [20; 77; 123]. У зв’язку з утворенням у 1992 р. та 1993 р. Розівського та 

Великобілозерського районів відповідно, для достовірності аналізу динаміки, 

Більмацьку та Кам’янсько-Дніпровську ЛСР будемо вважати такими, що 

складаються з двох адміністративних районів, а саме: Більмацька – з 

Більмацького та Розівського районів, Кам’янсько-Дніпровська – з Кам’янсько-

Дніпровського та Великобілозерського.  

Для визначення динаміки щільності поселенської мережі в ЛСР 

Запорізької області за період 1970-2017 рр. було використано формулу 1.2. В 

результаті розрахунку визначено, що найбільш щільна поселенська мережа 

припадає на північні, північно-східні та центральні ЛСР області (особливо на 

Вільнянську ЛСР), а найменша – на східні ЛСР (Кам’янсько-Дніпровську та 

Великобілозерську). За період 1970-2017 рр. густота поселенської мережі ЛСР 

Запорізької області трансформувалась наступним чином: відбулось зменшення 

щільності поселенської мережі в усіх ЛСР, окрім Мелітопольської; Токмацька, 

Оріхівська, Новомиколаївська та Вільнянська ЛСР перейшли в категорію 

нижчу за попередню (додаток Г, рис. Г.2). Загальна щільність поселенської 

мережі Запорізької області також зменшилась з 40,4 до 34,8. Густота поселень в 

Запорізькій області є меншою за середньоукраїнський показник (у 2017 р. – 

49,2) [117]. 
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При розрахуванні середньої відстані між поселеннями (формула 1.3) 

визначено, що найменша відстань між поселеннями припадає на Вільнянську та 

Новомиколаївську ЛСР, а найбільша – на Кам’янсько-Дніпровську та 

Великобілозерську ЛСР. За період 1970-2017 рр. у всіх ЛСР Запорізької області 

(окрім Мелітопольської) збільшився середній показник відстані між 

поселеннями. Найбільше він зріс у Веселівській (з 5 км до 6,2 км) та 

Якимівській ЛСР (з 5,9 км до 6,5 км). Середня відстань між поселеннями 

загалом в Запорізькій РСР збільшилась з 5 км до 5,4 км. Проте, це значення 

свідчить про велику відстань між населеними пунктами в регіоні, оскільки 

середньоукраїнський показник у 2017 році склав 4,5 км [117]. 

Найбільша кількість поселень (станом на 01.01.2018 р.) припадає на 

Вільнянську (108 поселень), Запорізьку (71 поселення), Новомиколаївську (70 

поселень) та Мелітопольську ЛСР (68 поселень), а найменша – на 

Великобілозерську (5 поселень) та Кам’янсько-Дніпровську ЛСР (19 поселень) 

(додаток Г, рис. Г.3). У 1989 році середня кількість поселень в ЛСР Запорізької 

області складала  54 (середньоукраїнський показник – 63), а в 2017 році – 46 

(61) [20; 123]. Тобто регіон відноситься до менш заселених областей України. У 

зв’язку зі штучним подрібненням районів з 18 на 20, цей показник ще більше 

знизився.  

За допомогою програми SAS Planet нами були розраховані площі 

забудованих територій усіх поселень ЛСР Запорізької області, за результатами 

чого були зроблені такі висновки: 

1) Найбільшою площею забудови вирізняються Запорізька (273,01 км
2
), 

Мелітопольська (115,81 км
2
) та Василівська (101,37 км

2
) ЛСР, найменшою – 

Розівська (15,65 км
2
) та Великобілозерська (19,86 км

2
) ЛСР. 

2) У відсотковому співвідношенні забудованої площі до площі території 

відповідної ЛСР найбільше забудованих територій припадає на Запорізьку ЛСР 

(15,9%), потім в порядку зменшення посідають Кам’янсько-Дніпровська (7,5%), 

Мелітопольська (6,3%), Василівська (6,3%) та Михайлівська (6,2%) ЛСР. 

Найменшою забудовою території вирізняються: Якимівська (2,2%), 



124 

 

Приазовська (2,3%), Розівська (2,6%) та Чернігівська (2,6%) ЛСР; 

3) Частка забудованої території Запорізької РСР складає близько 5% 

(тобто тільки 1/20 території області) (додаток Г, рис. Г.4, табл. Г.1). 

Структурні (якісні) трансформації  в міських та сільських поселеннях. 

Міське розселення. Порівнюючи дані чисельності міського населення 

Запорізької області 2017 року з даними 1989 року можна побачити істотні зміни 

(додаток Г, рис. Г.5). Перш за все,  спостерігається збільшення частки міського 

населення, але таке збільшення відбувається за рахунок відтоку сільських 

мешканців до міських поселень та вищих темпів природного скорочення 

населення в сільській місцевості. Найбільше ці процеси проявляються у 

Новомиколаївській (частка міських жителів зросла з 36% у 1989 р. до 42,3% у 

2017 р.), Кам’янсько-Дніпровській (з 65,7% (без врахування 

Великобілозерського району) до 71,4%) та Якимівській (з 37,5% до 45,3%) ЛСР. 

Незначне зростання частки міського населення спостерігається у Вільнянській 

(з 35,1% до 36,1%), Запорізькій (з 95,1% до 95,6%), Оріхівській (з 44,2% до 

45,4%) та Розівській (з 37% (без врахування Більмацького району) до 37,8%) 

ЛСР [89]. 

Якщо співставити криві частки та кількості міського населення в цілому у 

Запорізькій регіональній системі розселення, то можна побачити, що з середини 

1990-х років їхні траєкторії розходяться (рис. 3.1). Якщо частка міських жителів 

продовжила зростати, то кількість міських жителів почала скорочуватися. Нині 

вона відповідає значенням другої половини 1970-х років [89].  

Найбільша кількість міських жителів припадає на ті ЛСР, в яких 

знаходяться міста обласного значення (Запорізьку, Бердянську, 

Мелітопольську, Токмацьку та Кам’янсько-Дніпровську), а найменше – на 

Приазовську, Приморську, Чернігівську, Розівську та Вільнянську. У 

Великобілозерськый ЛСР взагалі відсутнє міське населення (додаток Г, 

рис. Г.6). 

При порівнянні міських поселень за людністю виявлені дуже різкі 

переходи з однієї групи людності в іншу (табл. 3.2, табл. 3.3). Підтвердженням 
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цього є мала кількість середніх та малих міст (20-50 тис. осіб) в РСР Запорізької 

області. За період 1989-2017 рр. міста Дніпрорудне, Оріхів та Пологи перейшли 

з групи міст за людністю населення 20-50 тис. осіб до групи менше 20 тис. осіб 

[126]. В місті Енергодар навпаки зросла чисельність населення, що вплинуло на 

його перехід  до групи з людністю 50-100 тис. осіб. В місті Молочанськ 

чисельність населення скоротилась за період 1959-2017 рр. з 10771 особи до 

6531 особи. Оскільки в Україні до міст відносять поселення, що налічують 

понад 10 тис. жителів, а також менші за людністю поселення, що історично 

склалися як міста, людність в Молочанську стала меншою, ніж потрібно для 

отримання статусу міста.  

 

Рис. 3.1. Динаміка частки та кількості міського населення у 

Запорізькій регіональній системі розселення [89] 

Скориставшись правилом Ципфа, досліджено на скільки система міст 

Запорізької РСР є сформованою та збалансованою та як трансформація 

вплинула на вигляд «кривої Ципфа» (формула 1.4). Побудована реальна крива 

розподілу міських поселень у Запорізькій РСР за рангом щодо теоретичної 

кривої Ципфа значно відрізняється (рис. 3.2). Істотною є різниця між містами 

першого та другого рангів. Чисельність населення Мелітополя є вдвічі меншою, 

ніж теоретично можлива. Невідповідність спостерігається і щодо наступних за 

рангом поселень. Таким чином, можна вести мову про значну поляризацію 

міського населення регіону на користь головного полюса – центра РСР.  
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Таблиця 3.2 

Міста Запорізької області по групах за людністю  

(побудовано автором за даними [126]) 

 

Таблиця 3.3 

Матриця частот переходу міських поселень Запорізької області  

по групах людності за період 1989-2017 рр.  

(побудовано автором за даними [20; 126]) 
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Рис. 3.2. Розподіл міст Запорізької РСР за реальною кількістю 

населення та за правилом Ципфа: а) 1989 р.; б) 2017 р. [20; 126]) 

За період 1989-2017  рр. крива Ципфа зазнала певної трансформації, що 

пов’язане передусім зі скороченням чисельності населення регіонального 

центру. Місто Вільнянськ завдяки меншим темпам скорочення населення 

перемістилося з 11-го до 8-го рангу. На один ранг вище піднялась Василівка. 

Оріхів та Гуляйполе, навпаки, втратили позиції на один ранг, а Кам’янка-

Дніпровська на два ранги [89].  

Подібна ситуація спостерігається щодо селищ міського типу області. В 

Україні прийнято дві ознаки для виділення селищ міського типу: людність та 

питома вага робітників і службовців, зайнятих у несільськогосподарських 

галузях господарства [42, с. 115]. В Запорізькій області за чисельністю 

населення на даний момент не відповідають статусу селища міського типу 

поселення: Залізничне (Гуляйпільський район), Кам’яне (Вільнянський район) 

та Тернувате (Новомиколаївський район). Їх частка в загальній кількості селищ 

міського типу області складає 13,6%. Трохи більше відмітки 2000 осіб 

знаходяться смт Комиш-Зоря (Більмацький район) та смт Нововасилівка 

(Приазовський район). За період 1989-2017 рр. 4 міські поселення з групи 

людністю 3-5 тис. осіб перейшли до меншої за чисельністю групи. Також з 

групи людністю 5-10 тис. осіб перейшло смт Степногірськ до групи 3-5 

тис. осіб. Компенсаційні процеси спостерігались тільки в смт. Кирилівка, яке 
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перейшло (за рахунок приєднання до нього с. Степок та с. Азовське в 2004 році) 

з групи людністю до 2 тис. осіб до групи людністю 3-5 тис. осіб [89]. 

Динаміка змін чисельності населення в міських поселеннях за період 1989-

2017 рр. виглядає наступним чином: майже на третину зменшилась людність в 

смт Розівка (34,4%), Чернігівка (32%), Андріївка (на 31,2%), Нововасилівка 

(31%) та містах Оріхів (31%), Токмак (30,4%), а дещо збільшилась у 

м. Енергодар (14,3%), смт Малокатеринівка (10,2%), Залізничне (2,5%) та 

Кирилівка (110,8% – в результаті об’єднання поселень) (додаток Г, рис. Г.7) 

[89].  

Міста з вигідним географічним положенням та ті, в яких була дуже 

розвинута промисловість, набули значення центрів ССР регіону. Вони 

відіграють важливу роль в організації економічного і соціального розвитку 

області. За період 1989-2017 рр. спостерігається зменшення кількості міського 

населення практично у всіх ЛСР Запорізької області (табл. 3.4).  Винятком є 

Якимівська (за рахунок приєднання до смт Кирилівка 2 поселень) та 

Кам’янсько-Дніпровська ЛСР (за рахунок збільшення чисельності населення в 

Енергодарі). Проте, в останній теж спостерігається поступове зменшення 

міського населення з 2001 р. [89].  

Найбільший вплив на міське розселення регіону має місто Запоріжжя та 

прилеглі до нього поселення. Таким чином, 57,3% (2017 р.) всього міського 

населення області зосереджено в Запорізькій ЛСР. В 5 разів менше міського 

населення в Мелітопольській ЛСР (11,8%), ніж в Запорізькій. В Кам’янсько-

Дніпровській ЛСР (5%) вдвічі менша кількість міського населення, ніж в 

Бердянській (8,6%). Менше 1% міських жителів в області припадає на 8 ЛСР: 

Приморську (0,9%), Веселівську (0,7%), Більмацьку (0,7%), Приазовську 

(0,7%), Новомиколаївську (0,5%), Чернігівську (0,4%), Розівську (0,2%), 

Великобілозерську (0%). Тобто майже в половині ЛСР області відсутній 

стійкий опорний каркас міського розселення, в результаті чого райони 

відстають за своїм соціально-економічним розвитком [89].  

Тому в регіоні доцільно розвивати центри міжрайонного 
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(субрегіонального) значення, які диверсифікували б функції обласного центру, 

наблизили б деякі функції до споживачів. ССР формуються на основі 

об'єднання декількох районних систем навколо центрів, в яких: 

- зосереджені об'єкти міжрайонного значення (освітньо-культурні, 

медично-рекреаційні, ділові, житлово-комунальні заклади); 

- найбільш розвинута промисловість; 

- найбільш вигідне транспортно-географічне положення та доступність,ніж 

інших міст районного значення [141, с. 72]. 

Субрегіональні центри одночасно виступають центрами локальних та 

первинних систем розселення [61, с. 35]. В Запорізькій області такими 

центрами є поліфункціонально розвинені міста – Запоріжжя, Мелітополь, 

Бердянськ, Енергодар, Токмак та Пологи.  

До складу Запорізької ССР відносяться населенні пункти Запорізької, 

Вільнянської, Василівської та Оріхівської ЛСР. Мелітопольська ССР 

складається з Мелітопольської, Веселівської, Якимівської, Приазовської ЛСР. 

До Бердянської ССР відноситься Бердянська та Приморська ЛСР. До невеликих 

ССР, за незначним впливом на навколишні райони, можна віднести Енергодар-

Кам’янсько-Дніпровську ССР (Кам’янсько-Дніпровська та Великобілозерська 

ЛСР), Токмацьку ССР (Токмацька та Чернігівська ЛСР) та Пологівську ССР 

(Пологівська та Гуляйпільська ЛСР) (рис. 3.3) [89; 116].  

Але не вся територія Запорізької області потрапляє під вплив цих центрів. 

Перекриття її площі зонами впливу міст є важливим показником рівня 

соціально-економічної зрілості території. Створення нових центрів (полюсів 

зростання) як джерел інновацій призведе до створення так званих коридорів 

розвитку, які даватимуть імпульс до соціально-економічного зростання всієї 

території регіону [61, с. 35]. Доцільним буде створення таких центрів в 

смт Більмак та смт Новомиколаївка, які знаходяться на периферії від головних 

ССР області.  
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Рис. 3.3. ССР Запорізької РСР (складено автором) 

Великі міста виступають в ролі інвестиційних центрів, а малі міста є 

переважно центрами для обслуговування сільських поселень. В містах 

Запорізької області, у зв’язку з переходом до ринкової економіки, економічною 

нестабільністю в країні, необхідні зміни у напрямку відмирання тих 

виробництв, які є неконкурентними у даному регіоні, диверсифікації структури 

господарства. 

Сільське розселення. Сільське населення зазнало більших втрат, ніж 

міське. За період 1989-2017 рр. цей процес інтенсивніше спостерігався у 

Новомиколаївській (34,3%), Гуляйпільській (33,8%), Чернігівській (32,6%), 

Розівській (32%) та Більмацькій ЛСР (31,8%), а найменше – у Запорізькій 

(4,1%), Вільнянській (10,6%) та Мелітопольській ЛСР (14,8%) (додаток Г, 

рис. Г.8). 

Найбільша частка сільського населення області припадає на 

Мелітопольську (у 2017 р. – 11,8%) та Запорізьку ЛСР (2017 р. – 10,1%). За 

період 1989-2017 рр. чисельність населення в майже усіх ЛСР області (окрім 

Запорізької) зазнала скорочення (табл. 3.5). Найменша частка сільського 

населення припадає на периферійні ЛСР – Розівську, Великобілозерську та 

Новомиколаївську [118]. 
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Щільність сільського населення теж зменшилась у всіх ЛСР Запорізької 

області (додаток Г, рис. Г.9). Найбільше це проявилося у Новомиколаївській 

(9,9 осіб/км
2
 у 2017 р. проти 15 осіб/км

2
 у 1989 р.), Василівській (16,2 осіб/км

2
 

проти 22,8 осіб/км
2
), Оріхівській (15,9 осіб/км

2
 проти 21 особи/км

2
), 

Пологівській (15,3 осіб/км
2
 проти 20,8 осіб/км

2
) та Приморській (12,7 осіб/км

2
 

проти 17,6 осіб/км
2
). Мелітопольська ЛСР, як в 1989 році, так і в 2017 році, 

порівняно з іншими ЛСР області, є лідером за щільністю сільського населення 

(25,9 осіб/км
2
 проти 30,4 осіб/км

2
). За 28 років відбулось зменшення щільності 

сільського населення в південно-східному напрямку від обласного центру. 

Більш стабільною залишилась щільність поблизу міст обласного значення [89; 

208]. 

Обрахунки матриці частот переходу сільських поселень між категоріями за 

людністю за період 1989-2001 рр. в Запорізькій області (табл. 3.6) показали, що 

79,2% поселень залишились у тій самій категорії людності, 17,9% – перейшли 

до нижчої категорії і лише 2,9% перейшли до вищої категорії. Найбільшу 

частку складають поселення з чисельністю населення 201-500 осіб. За період 

1989-2001 рр. спостерігається тенденція до 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 

понад 5000 осіб. Найбільше зросла кількість сільських поселень в категорії від 

11 до 50 осіб (на 17,3%), найбільше скоротилася – в категорії від 201 до 500 

осіб (на 6%) [118]. Також зменшилась кількість безлюдних поселень в 

результаті зняття їх з обліку. Залишилося безлюдним одне село – Зелений Луг 

(Веселівський район). Найбільшим селом в Запорізькій області стабільно 

залишається с. Костянтинівка Мелітопольського району – 11986 осіб (2001 р.) 

[89].  
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За темпами зменшення кількості населення, після перепису 2001 р.  

доцільно ліквідувати або перевести до категорії хуторів наступні поселення: 

с. Дахно (Бердянський район), с. Красавич (Веселівський район), с. Вишняки, 

с. Якимівське, с. Губенське, с. Андріївка (Вільнянський район), с. Левадне 

(Гуляйпільський район), с. Гурського (Запорізький район), с. Зелена Балка 

(Великобілозерський район), с. Форойс (Розівський район), с. Світле 

(Більмацький район), с. Петрівка (Михайлівський район), с. Громівка 

(Приазовський район) та с. Котлярівка (Чернігівський район) [89; 103].  

Аналіз динаміки чисельності населення сільських поселень за період 1989-

2001 рр. в розрізі ЛСР Запорізької області (табл. 3.7) дозволив виявити такі 

тенденції: 

- зміни переважаючих категорій сільських поселень за людністю у 

локальних системах розселення. Так, наприклад, в Бердянській ЛСР у 1989 р. 

найбільша частка сільських поселень припадала на категорію людністю 201-500 

осіб (17,9%), а у 2001 р. – на 101-200 осіб (23,1%). Так само в Чернігівській ЛСР 

– відповідні категорії  охоплювали 34,1% та 39%;  

- у третині ЛСР Запорізької області у 2001 році переважали сільські 

поселення з людністю від 201 до 500 осіб: у Розівській (55,6%), Токмацькій 

(48,2%), Приазовській (34%),  Василівській (28,6%), Пологівській (26,3%), 

Вільнянській (25,5%), Якимівській (24,4%). У Веселівській та Приморській 

ЛСР найбільша кількість населених пунктів за людністю припадала на 

категорію поселень 501-1000 осіб (39,3% та 43,3% відповідно). Сільські 

поселення з людністю 101-200 осіб переважали у Чернігівській (39%), 

Михайлівській (32,6%), Новомиколаївській (27,9%), Оріхівській (25,4%), 

Більмацькій (23,7%) та Бердянській (23%) ЛСР. У Гуляйпільській ЛСР 

найбільшою була частка поселень чисельністю населення 51-100 осіб (19%). У 

Запорізькій та Мелітопольській ЛСР однакова кількість поселень в категоріях 

людністю 101-200 осіб та 201-500 осіб (по 22,4% та 22,7% відповідно); 
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Таблиця 3.7 

Зміна розподілу сільських поселень за категоріями людності  

у ЛСР Запорізької області за період 1989-2001 р.  

(побудовано автором за даними [20; 126]) 

№ Назва ЛСР 0
 

1
-1

0
 

1
1
-5

0
 

5
1
-1

0
0
 

1
0
1
-2

0
0
 

2
0
1
-5

0
0
 

5
0
1
-1

0
0
0
 

1
0
0
1
-1

5
0
0
 

1
5
0
1
-2

0
0
0
 

2
0
0
1
-2

5
0
0
 

2
5
0
1
-3

0
0
0
 

3
0
0
1
-4

0
0
0
 

4
0
0
1
-5

0
0
0
 

5
0
0
1
-1

0
0
0
0
 

Б
іл

ь
ш

е 
1
0
0
0
0

 

В
сь

о
г
о

 

1 Бердянська
1 

 1 5 4 5 7 4 6 1 2 3   1  39 

Бердянська
2 

 1 6 1 9 4 6 6  3 2  1   39 

2 Більмацька
1 

 3 4 9 13 20 12 2 4       67 

Більмацька
2 

 1 3 7 9 4 8 4 2       38 

3 Василівська
1 

   3 9 12 4  1 1  2 1 2  35 

Василівська
2 

  2 4 8 10 4  1 1 2  1 2  35 

4 Великобілозерська
1 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Великобілозерська
2 

 1 1   1 1       1  5 

5 Веселівська
1 

  2 2 6 3 10 4 1       28 

Веселівська
2 

1 1  3 4 5 11 2 1       28 

6 Вільнянська
1 

 3 15 22 22 31 6 4 2 1  1    107 

Вільнянська
2 

 4 17 21 23 27 6 6  1  1    106 

7 Гуляйпільська
1 

2 1 7 16 13 9 5 4 1       58 

Гуляйпільська
2 

1 2 14 11 10 8 7 5        58 

8 Запорізька
1 

  8 8 13 14 8 6 6 2    1  66 

Запорізька
2 

 1 8 7 13 13 10 10 4    1   67 

9 К.-Дніпровська
1 

  2 4 2 4 1 1 2  1 1  4  22 

К.-Дніпровська
2 

  2 4  3  1 2 1 1  1 2  17 

10 Мелітопольська
1 

  5 6 15 17 14 3  1 1 1 1 1 1 66 

Мелітопольська
2 

  6 6 15 15 13 5  1 1 1 1 1 1 66 

11 Михайлівська
1 

1 1 3 6 18 10 4 1 2   1    47 

Михайлівська
2 

 1 3 11 15 8 4 1 2   1    46 

12 Новомиколаївська
1 

1  8 19 22 15 5         70 

Новомиколаївська
2 

  13 16 19 16 4         68 

13 Оріхівська
1 

2  4 7 15 13 11 2 3   2 1   60 

Оріхівська
2 

1  6 6 15 12 12 1 3   3    59 

14 Пологівська
1 

 1 3 3 7 10 4 6  1  2 1   38 

Пологівська
2 

 1 3 6 6 10 3 5  1  3    38 

15 Приазовська
1 

3  4 3 7 15 15 3 2       52 

Приазовська
2 

 1 3 8 3 17 14 3 1       50 
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Продовження табл. 3.7 

1

6 

Приморська
1 

    4 4 11 9 1 1      30 

Приморська
2 

   1 4 4 13 6 1 1      30 

1

7 

Розівська
1 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Розівська
2 

 1 2 2 4 15 3         27 

1

8 

Токмацька
1 

  1 2 14 25 11 3        56 

Токмацька
2 

  2 1 17 27 8 1        56 

1

9 

Чернігівська
1 

  3 1 13 14 6 3 1       41 

Чернігівська
2 

 2  2 16 10 8 3        41 

2

0 

Якимівська
1 

1 1 6 3 7 11 7 6 2 2      46 

Якимівська
2 

 1 4 5 7 11 10 3 2 2      45 

 Всього
1 

10 11 80 118 205 234 138 63 29 11 5 10 4 9 1 928 

 Всього
2 

3 18 95 122 197 220 145 62 19 11 6 9 5 6 1 919 
1
 – дані за результатами перепису 1989 р. 

2 – дані за результатами перепису 2001 р. 

 

- найбільша кількість сільських поселень в області припадає на 

Вільнянську ЛСР – 106 населених пунктів (11,5%); 

- сільські поселення чисельністю населення більше понад 2000 осіб 

відсутні у Веселівській, Гуляйпільській, Приазовській та Більмацькій ЛСР, 

понад 1500 осіб – у Токмацькій, Гуляйпільській, Чернігівській ЛСР, понад 1000 

осіб – у Розівській, Новомиколаївській ЛСР; 

- Великобілозерська ЛСР складається лише з 5 сільських поселень, з 

яких с. Зелена Балка налічує 1 особу; 

-  Мелітопольська ЛСР вирізняється найбільшою кількістю поселень з 

чисельністю населення понад 3000 осіб (4 поселення) та, на відміну від інших 

ЛСР, в групі людністю 1001-1500 осіб спостерігалася позитивна динаміка (з 3 

поселень у 1989 р. до 5 у 2001 р.); 

- у Приморській ЛСР відсутні поселення з чисельністю населення менше 

50 осіб [89; 103]. 

Таким чином, в постсоціалістичний період в Запорізькій РСР відбувається 

зменшення чисельності як міських, так і сільських поселеннях, перехід 

поселень з однієї групи людності в іншу (практично завжди в більш меншу за 

людністю), збільшення сіл чисельністю до 100 осіб та від 501 до 1000 осіб, та, 
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відповідно, зменшення груп поселень з людністю 101-500 осіб та 1501-2000 

осіб (додаток Г, рис. Г.10). 

Формаційну трансформацію можливо дослідити тільки за тривалий 

історичний період.  Оскільки в даному розділі ми розглядаємо сучасну 

трансформацію, тобто кінець XX ст. – початок ХХІ ст., то за цей проміжок часу 

не відбулось жодних змін у формах територіальної організації розселення. В 

Україні чинним Законом про адміністративно-територіальний устрій є 

Положення «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального 

устрою Української РСР» прийнятий Президією Верховної Ради 

Української РСР у 1981 році [189].   

На початку 2018 року до Верховної Ради України було подано на розгляд  

Проект Закону «Про засади адміністративно-територіального устрою України» 

[151], в якому замінено форму розселення «селище міського типу» на «селище» 

та віднесено його до категорії сільських поселень. В Проекті цього Закону в 

статті 6 у визначеннях понять «місто», «селище» та «село» відсутня градація за 

чисельністю населення. Тобто у разі прийняття нового Закону «Про засади 

адміністративно-територіального устрою України» система розселення 

Запорізької області та країни в цілому зазнає формаційної трансформації.  

Таким чином, Запорізька область відноситься до менш заселених регіонів  

України. Поселенська трансформація Запорізької РСР характеризується 

зменшенням сільських поселень та збільшенням міських. Проте, процес 

отримання статусу міських поселень спостерігався у радянський період. Майже 

у всіх ЛСР області зменшилась кількість поселень (окрім Мелітопольської), 

інтенсивніше цей процес відбувався у Веселівській ЛСР (скорочення на 

третину поселень). Площа забудованої території поселень складає лише 1/20 

території регіону.   

Структурні трансформації визначені щодо міського та сільського 

розселення. Перше характеризується найбільшим концентруванням міського 

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

– в прибережних ЛСР та ЛСР, які знаходяться на периферії області. При 
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порівнянні міських поселень за людністю виявлені дуже різкі переходи з однієї 

групи людності в іншу. Спостерігається мала кількість середніх та малих міст 

(20-50 тис. осіб) в регіоні. В міських поселеннях відбувається поступове 

зменшення населення. В 6 міських поселеннях Запорізької області чисельність 

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

занепадом промисловості та периферійності даних поселень. В деяких міських 

поселеннях навпаки спостерігається збільшення чисельності населення, що 

пов’язано з вигідним географічним положенням, розвитком виробничої та 

соціальної сфер. За критерієм чисельності населення вже не відповідають 

статусу селища міського типу наступні поселення: Залізничне, Кам’яне та 

Тернувате. Тому необхідно вдосконалити та переглянути класифікацію міських 

поселень. Більше половини міського населення області сконцентровано в 

Запорізькій ЛСР, що призводить до нерівномірного розвитку території регіону 

та її поляризації. Нами було ідентифіковано, що субрегіональними центрами 

розселення є поліфункціонально розвинені міста області: Запоріжжя, 

Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Токмак та Пологи. Також доцільним буде 

стимулювання створення таких центрів в смт Більмак та смт Новомиколаївка, 

які знаходяться на периферії від головних ССР області. 

Трансформація сільських поселень характеризується скороченням 

сільської поселенської мережі та зменшенням чисельності сільського населення 

в регіоні. Відбулось зменшення щільності сільського населення в південно-

східному напрямку від обласного центру. Більш стабільною залишилась 

щільність поблизу міст обласного значення. Найбільшу частку складають 

поселення з чисельністю населення 201-500 осіб. За період 1989-2001 рр. 

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. 

Спостерігається поляризація в розвитку мережі сільських поселень області. На 

нашу думку, доцільно ліквідувати безлюдні поселення та перевести до категорії 
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хуторів 15 поселень Запорізької РСР. Великобілозерська ЛСР найменша в 

області за чисельністю населення та кількістю поселень, тому ефективніше 

буде об’єднати її з Кам’янсько-Дніпровською, як це було до 1993 р. З 

урахуванням трансформаційних змін класифікація сільських населених пунктів 

за чисельністю населення потребує вдосконалення. Департаменту місцевого 

самоврядування та адміністративно-територіального реформування 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України необхідно розробити шляхи відродження українського 

села, малих форм територіальної організації сільських поселень регіону, інші 

заходи, спрямовані на розвиток сільської поселенської мережі. 

Формаційні трансформації за досліджуваний період не відбувалися, проте 

в майбутньому, у разі прийняття нового Закону «Про засади адміністративно-

територіального устрою України», можуть відбутись певні зміни, оскільки 

демографічна та міграційна ситуації Запорізької області характеризуються  

збільшенням від’ємних значень показників природного приросту та міграції, то, 

відповідно, буде продовжуватись процес кількісних та якісних змін в сільських 

поселеннях РСР. Тому, нагальною потребою є проведення нового перепису 

населення.  

 

 

3.2.  Запоріжжя як центр регіональної системи розселення регіону 

 

 

Запоріжжя посідає важливе місце в РСР і виконує функції регіонального, 

субрегіонального і локального центрів, і відповідно до рівнів має різні зони 

впливу. Його географічне розташування відносно Запорізької області не дуже 

вигідне з точки зору розселення: передусім, це проблематичність в керуванні 

територією та транспортно-географічній доступності.  

В результаті розрахунків (формули 1.5, 1.6) на основі даних чисельності 

населення у 1989 р., 2001 р., 2017 р. визначено, що центр розселення 
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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. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Центр розселення Запорізької РСР (побудовано автором) 

В попередніх розділах було визначено, що більша частина міського 

населення області концентрується саме в Запоріжжі та його околицях. 

Спробуємо визначити коефіцієнт концентрації населення в Запорізькій РСР. 

Одним із показників, що відображають рівномірність розселення населення, є 

індекс концентрації населення (ІКН), за допомогою якого можна побачити 

розподіл населення за адміністративними одиницями у відношенні до загальної 

рівномірності населення території.  

В результаті розрахунків (формул 1.7-1.9) було визначено, що ІКН 

Запорізької РСР у 2017 році склав 31,95%. Для порівняння у 1989 році цей 

показник дорівнював 31,4%. Тобто за 27 років концентрація населення 

залишилась майже на одному рівні. Ця значення вказує на те, що населення в 

області розміщено нерівномірно. 

Для визначення рівня розвинутості Запорізької РСР розрахуємо поле 

демографічного впливу (формула 10.10) Запоріжжя на центри ЛСР області, яке 

спрямоване радіально від центру. В результаті розрахунку визначено, що 
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внаслідок розташування Запоріжжя на північному-заході Запорізької РСР поле 

демографічного впливу Запоріжжя зменшується у векторному напрямку на 

південний-схід області. Таким чином, найменше цей показник впливає на 

м. Бердянськ та прилеглі до нього території. Незначного впливу зазнають 

південні, східні та західні ЛСР області. Найбільший вплив від центру РСР 

припадає на Запорізьку, Вільнянську, Оріхівську та Василівську ЛСР (рис. 3.5). 

Запорізька ССР, вирізняється високим рівнем індустріального освоєння 

території. Особливістю міста Запоріжжя є те, що в ньому зосереджено близько 

65% продуктивних потужностей області і 43,2% населення області [154, с. 6]. 

Оскільки більшість обласних центрів навколо себе концентрують велику частку 

населення в приміських зонах, то Запоріжжя як велике індустріальне місто теж 

не стало винятком. Разом із навколишніми поселеннями воно утворює 

Запорізьку моноцентричну агломерацію. 

 

Рис. 3.5. Поле демографічного впливу Запоріжжя на міські поселення 

Запорізької РСР (осіб/км
2
) (побудовано автором) 

В науковій літературі є дуже багато різноманітних визначень поняттю 

«агломерація». Розрізняють міську та промислову агломерацію. Більшість 

науковців [82; 173; 196] визначають міську агломерацію як певну форму 

розселення, яка характеризується сукупністю просторово близьких, часом і 
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просторово зрощених  міських та сільських поселень, об’єднаних у динамічну 

локальну систему різноманітними інтенсивними зв’язками: господарськими, 

трудовими, культурно-побутовими, рекреаційними та іншими, в основі якої 

лежить певне місто-ядро. Промислова агломерація – форма територіальної 

зосередженості виробництва, що сформувалась на основі урбанізованої 

концентрованої системи розселення, їй властива значна економічна 

ефективність розвитку промисловості за рахунок використання специфічних 

соціально-економічних переваг [24; 68].  

Важливою рисою системи розселення населення, що свідчить про 

наявність сприятливих умов для розвитку промислових агломерацій, є її 

сукупна потенційна просторова синергія, той потенціал розселення, що надає 

агломераційним утворенням емерджентних властивостей. Він може бути 

виявлений за допомогою гравітаційної моделі потенціалу поля розселення 

(формула 10.11) населення міст Запорізької області [88, с. 155]. 

За допомогою програми Surfer 10, нами були побудовані моделі 

потенціалів поля розселення Запорізької області у 1989 р., 2001 р., 2017 р 

(рис. 3.6). В результаті моделювання було визначено, що найбільший потенціал 

поля розселення  припадає на Запоріжжя та Запорізький район, а «ямою» 

потенціалу поля розселення виявилась територія Вільнянського та 

Новомиколаївського районів. За період 1989-2017 рр. спостерігається 

зникнення ізолінії 50-100 тис. в районі м. Токмак, ізолінії 150-200 тис. в районі 

м. Мелітополь, зменшення площі потенціалу поля розселення м. Бердянськ. 

Також, зменшення потенціалу відбулось в м. Запоріжжя з 950 до 750 тис. [105].  

Міські агломерації виділяються передусім за спільністю демографічного 

розвитку поселень і способом життя населення. Натомість для промислових 

агломерацій головним показником є тіснота господарських взаємозв’язків [83, 

с. 56]. Оскільки наше дослідження пов’язане з розселенням та спільністю 

демографічного розвитку поселень, то будемо в даному розділі розглядати саме 

міську агломерацію. 
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а)  

б)  

в)  

Рис. 3.6. Потенціал поля розселення Запорізької області у: 

а) 1989 р.; б) 2001 р.; в) 2017 р. (побудовано автором) 
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Для визначення меж агломерації більшість науковців [15; 80; 81] 

користуються наступними критеріями:  

- центральне місто з чисельністю населення більше 250 тис. жителів; 

- наявність біля ядра мінімум двох міст-супутників; 

- щільність населення в поселеннях приміської зони (більше 1000 

осіб/км
2
); 

- ізохрони транспортної доступності до центру агломерації; 

- кількість поїздок на одного жителя до центру агломерації на одиницю 

часу (за місяць, квартал, рік); 

- частка населення, що приїжджає на роботу в центр агломерації. 

Отже, чисельність населення в Запоріжжі у 2017 році склала 750,6 тис. 

осіб. Для визначення меж Запорізької агломерації ми скористались одним з 

головних методів – критичної щільності населення (більше 1000 осіб/км
2
). 

Нами було розраховано щільність населення всіх міських та сільських поселень 

Запорізької, Вільнянської, Новомиколаївської, Оріхівської, Василівської, 

Михайлівської та Кам’янсько-Дніпровської ЛСР. За основу було взято 

чисельність населення в кожному населеному пункті (для міських – дані 

статистики за 2017 р. [126], сільських – дані за 2001 р.) та їх площу. Оскільки 

перепис населення в Україні не проводився у 2011 р. та наступних роках, то 

чисельність сільського населення в офіційній статистиці вказана тільки за 

даними останнього перепису 2001 року.  

В результаті розрахунків було визначено, що критичну щільність 

населення станом на 01.01.2018 р., окрім ядра агломерації – Запоріжжя (2268 

осіб/км
2
), мали такі міста як: Вільнянськ (3672 особи/км

2
), Оріхів (1486 

осіб/км
2
), Василівка (1328 осіб/км

2
) та Дніпрорудне (2425 осіб/км

2
). Серед 

селищ міського типу до агломерації можна віднести: Балабине (2351 особа/км
2
), 

Кушугум (1806 осіб/км
2
), Малокатеринівку (1688 осіб/км

2
) та Степногірськ 

(1171 особа/км
2
). Щодо сільських поселень, то щільність населення більше 1000 

осіб/км
2
 у 2001 р. мали Богатирівка (1232 особи/км

2
), Зарічне (1483 особи/км

2
), 

Нестерянка (1921 особа/км
2
), Новотаврійське (1064 особи/км

2
), дещо меншу 
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щільність – Матвіївка (946 осіб/км
2
), яка безпосередньо межує з Запоріжжям. 

Селища міського типу Кам’яне та Комишуваха знаходяться в зоні 35 км 

близькості до Запоріжжя, проте критична щільність населення в них менша 

1000 осіб/км
2
. На нашу думку, їх теж доцільно включити до Запорізької 

агломерації, оскільки вони мають певні промислові зв’язки з центром 

агломерації [105].  

Метод ізохрон доступності до центру агломерації відображає можливість 

наявності зв’язків між поселеннями. Зазвичай беруть до уваги ізохрони від 0,5 

до 2-годинної доступності. Г.М. Лаппо вважає, що до складу агломерації 

можуть відноситися поселення в межах півторагодинної доступності до ядра 

агломерації, або двохгодинної з врахуванням витрат часу на кінцевих і 

проміжних зупинках [81]. Він при цьому визначає наступну середню швидкість 

транспорту: 35 км – на дорогах міждержавного значення, 30 км – 

загальнодержавного, 25 км – обласного, 20 км – місцевого значення.   

За даним методом зони транспортної доступності Запоріжжя виглядають 

наступним чином:  

- зона 1-годинної доступності: м. Вільнянськ, смт Кам’яне, Балабине, 

Кушугум, Малокатеринівка, села Матвіївка та Богатирівка; 

- зона 1,5-годинної доступності: смт Комишуваха, Степногірськ, 

м. Василівка, села Зарічне та Новотаврійське; 

- зона 2-годинної доступності – м. Оріхів. 

Враховуючи той факт, що технічні характеристики сучасних транспортних 

засобів дають змогу розвивати більшу швидкість за годину та сучасний розклад 

руху пасажирських міжміських автобусів, м. Дніпрорудне, с. Нестерянку, 

м. Токмак, м. Молочанськ, смт Михайлівку, Пришиб, та Новомиколаївку також 

можемо віднести до зони 2-годинної доступності. Проте, останні п’ять не 

мають достатньої щільності населення та тісних промислових зв’язків з 

центром агломерації.  
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Рис. 3.7. Запорізька агломерація (побудовано автором) 

Навколо Запоріжжя знаходяться сільські поселення, які складають майже 

суцільну забудову разом з великим містом. До них ми відносимо наступні 

поселення: Хортиця, Новослобідка, Бабурка, Сонячне, Володимирівське, 

Ростуще та Степне.    

Таким чином, до Запорізької агломерації ми віднесли, окрім ядра 

агломерації, 4 міста, 6 селищ міського типу та більше десяти сільських 

поселень (рис. 3.7). 

В результаті розрахунків (формула 10.12) визначено, шо коефіцієнт 

розвиненості Запорізької агломерації дорівнює 42. За класами розвиненості 

міських агломерацій [92, с. 15], це свідчить, що дана агломерація є добре 

розвиненою (від 10 до 50).  

При підрахунках коефіцієнту та індексу агломерованості (формули 10.13, 

10.14) отримані наступні показники Ка = 0,2,  Іа = 0,1. Дані показники вказують 

на сформованість Запорізької агломерації (чим вище коефіцієнт та індекс 

агломеративності, тим сформованішою є агломерація) [105]. 

Таким чином, в Запоріжжі сконцентрована висока частка населення 

області (43,2%). Для нього характерна найбільша напруга поля демографічного 

впливу та потенціал поля розселення в Запорізькій РСР, що, в свою чергу, 
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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 із навколишніми 

поселеннями утворює Запорізьку моноцентричну агломерацію. В результаті 

застосування комплексу методів, до її складу нами віднесено: 4 міста 

(Вільнянськ, Оріхів, Василівку, Дніпрорудне), 6 селищ міського типу 

(Балабине, Кушугум, Малокатеринівку, Степногірськ, Комишуваху, Кам’яне) 

та понад десяти сільських поселень. Дану агломерацію можна вважати 

розвиненою. Отже, можна зробити висновок, що Запоріжжя є центром РСР, 

проте, віддаленість його від географічного центру спричинює певні незручності 

та диспропорцію в розселенні регіону. 

 

3.3. Мелітополь та Бердянськ як центри субрегіональної системи 

розселення регіону 

 

 

Оскільки центр РСР знаходиться на північному-заході області та займає 

периферійне положення відносно географічного центру Запорізької області, то 

частина функцій обласного центру перекладається на найбільш розвинені міста 

даної системи розселення, а саме на Мелітополь та Бердянськ. 

За інтенсивністю зв’язків в ССР виділяється активна та пасивна зони. На 

основі нашого аналізу транспортної доступності ССР Запорізької області в 

пункті 2.1.2, було визначено, що до зони 1-годинної доступності Мелітополя 

відносяться селища міського типу Мирне, Якимівка, Приазовське, Михайлівка, 

Пришиб, а до зони 2-годинної доступності – міста Василівка, Токмак, 

Молочанськ, Дніпрорудне та Приморськ, селища міського типу Кирилівка, 

Веселе та Нововасилівка. До 1-годинної доступності Бердянська входять 

м. Приморськ та смт. Андріївка, а до 2-годинної – селища міського типу 

Чернігівка, Приазовське, Комиш-Зоря та Більмак.  
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Рис. 3.8. Поле демографічного впливу Мелітополя та Бердянська на 

міські поселення Запорізької РСР (осіб/км
2
) (побудовано автором) 

До зони поля демографічного впливу Мелітополя більше 50 осіб/км
2
 

потрапляють м. Молочанськ та 6 селищ міського типу: Мирне, Якимівка, 

Приазовське, Нововасилівка, Веселе, Пришиб (рис. 3.8). Під вплив Бердянська 

потрапляють тільки м. Приморськ та смт Андріївка. До зони поля 

демографічного впливу Мелітополя діапазоном від 20 до 50 осіб/км
2
 відносимо 

міста Токмак, Василівку, Дніпрорудне, Приморськ, смт Михайлівку, Кирилівку 

та с. Велику Білозерку. Поле демографічного впливу Бердянська частково 

розповсюджується на смт Більмак та Комиш-Зоря.   

Якщо орієнтуватись на зону вливу понад 50 осіб/км
2
, то до 

Мелітопольської ССР ми віднесли Мелітопольську, Веселівську, Якимівську та 

Приазовську ЛСР, а до Бердянської – Бердянську та Приморську ЛСР. 

Михайлівську ЛСР ми не включаємо до Мелітопольської ССР, оскільки тільки 

південна частина району підпадає під вплив великого міста, а інша частина 

разом з районним центром тяжіє більше до Василівки [108].   

Мелітополь та Мелітопольська ССР.  

Демографо-розселенські аспекти. За чисельністю населення Мелітополь 

посідає друге місце в області після Запоріжжя і станом на 01.01.2018 р. його 
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кількість жителів склала 153992 особи. Щільність населення в місті склала 3666 

осіб/км
2
. Чисельність населення Мелітопольської ССР становить 284561 особу 

(16,5% населення області), щільність – 42 особи/км
2
. За формою розселення 

переважає міське населення – 67%. Поблизу м. Мелітополь знаходиться 

найбільше за чисельністю населення село в Україні – Костянтинівка.  

Загальна кількість поселень в Мелітопольскій ССР складає 193 (222 

поселення у 1970 р.), з них: міських – 7 (6), сільських – 186 поселень (216). 

Мережа поселень в даній ССР з 1970 р. скоротилась на 13%. Частка поселень 

Мелітопольської ССР від загальної кількості поселень у 2017 р. складає 20,4%, 

а у 1970 р. – 20,2%. Таким чином, дещо більший відсоток у 2017 році свідчить 

про відносно стійкі та стабільні кількісні параметри поселенської мережі в 

Мелітопольській ССР відносно інших ССР області, в яких на відміну від даної, 

відбуваються більш стрімкі процеси з поселенської трансформації поселень.    

З 1969 року офіційна площа міста становить 4975 га. На житлову і 

промислову забудову припадає 3348 га [124]. За 50 років місто розрослося і на 

даний момент його проектна межа складає 7760 га. Отже, територія Мелітополя 

за півстоліття збільшилася на 56%. У 2017 році було затверджено новий 

Генеральний пллан міста [162], в якому було прийняте рішення щодо 

розширення його старих меж до проектних. 

Соціально-економічні аспекти. Одним з визначальних факторів розвитку 

Мелітополя є розбудова промисловості. Ще з другої половини ХХ століття 

місто стало головним центром машинобудування в Запорізькій області та 

входило до першої десятки машинобудівних центрів Української РСР [141, 

с. 65]. У пострадянський період більшість підприємств Мелітополя збанкрутіли, 

великі заводи були розділені на малі підприємства, а деякі до теперішнього 

часу перебувають у невизначеному стані.  

Нині індустріальний профіль міста формують діючі та частково діючі цехи 

підприємств машинобудування, а також невеликі підприємства з виготовлення 

запчастин для сільськогосподарської техніки, легкових та вантажних 

автомобілів, алюмінієвого та чавунного посуду,  серійного промислового 
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індукційного обладнання для нагрівання і плавки металу та ін. Промисловий 

комплекс міста доповнюють підприємства харчової, легкої, металообробної, 

деревообробної  та хімічної промисловості [113]. 

Перспективним напрямком розвитку Мелітопольської ССР є «зелена» 

енергія. Поблизу Мелітополя з 2019 року введена в дію фотогальваністична 

електростанція [136]. Будівництво вітрових електростанцій планується в 

Якимівському, Мелітопольському та Приазовському районах. На території 

Мордвинівської, Гірсівської та Дунаївської сільських рад компанією «Юрокейп 

Юкрейн» планується будівництво найбільшої в Європі вітряної електростанції 

[99]. 

Завдяки сприятливим кліматичним умовам та ґрунтовому покриву на 

території Мелітополя та району місцеве населення займається вирощуванням 

черешневих садів. З 1928 року в Мелітополі функціонує Мелітопольська 

дослідна станція садівництва імені М. Ф. Сидоренко, яка на даний момент 

спеціалізується на селекції та технологіях вирощування плодових культур 

(особливо черешневих дерев) в умовах Південного Степу України. Мелітополь 

та Мелітопольський район є одним з головних постачальників черешні на 

український ринок. Мелітопольська ЛСР разом з містом налічує близько 200-

300 бджолярів, які активно займаються виробництвом різних видів меду, 

підтверджуючи назву міста (від грец. «мелітос» – «медове місто») [113].  

У зв’язку із скороченням промислового виробництва та повним або 

частковим закриттям багатьох підприємств Мелітополь характеризується 

напруженістю на ринку праці. У 2017 році на обліку в міському центрі 

зайнятості перебувало 620 безробітних (0,66% від економічно активного 

населення міста). В загальній чисельності безробітних питома вага жінок 

складає 64,5%, молоді віком до 35 років – 39,4%, осіб, які потребують 

соціального захисту – 27,7% [165, с. 43]. 

За результатами комплексної оцінки соціально-економічного розвитку міст 

та районів Запорізької області у І півріччі 2018 року Мелітополь посів четверте 

місце, Мелітопольський район – 17, Веселівський – 18, Приазовський – 7, 
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Якимівський – 3 [3]. 

Інфраструктурні аспекти. Одним з важливих чинників, що впливає на 

розвиток Мелітопольської ССР, є транспортна мережа. Мелітополь 

перетинають 2 транспортні автомагістралі: з півночі на південь – Харків-

Сімферополь, а з заходу на схід – Рені-Одеса-Ростов. Мелітополь – важливий 

центр Придніпровської залізниці на шляху до Криму («ворота на Крим»). Під 

час анексії АР Крим Придніпровська залізниця зазнала значних збитків в 

обслуговуванні колій даного регіону і тому суттєво скоротила кількість потягів 

(зі 100 до 5) [128]. Відповідно, місто втрачає одну із своїх функцій – транзитну.  

Інша важлива складова інфраструктури міста – туристична. На території 

Мелітопольської ЛСР знаходяться: національний історико-археологічний 

заповідник «Кам’яна могила», Мелітопольський краєзнавчий музей, парк 

культури і відпочинку ім. Горького, цілющі джерела поблизу с. Терпіння, 

ферма «Страус-Юг», Старобердянське лісництво, Алтагирський заказник, 

Приазовський національний природний парк, етнографічний музей «Кале», 

аквапарк «Остров скарбів», дельфінарій «Оскар». На відстані 65 км від 

Мелітополя знаходиться один з найпопулярніших в Україні, після анексії АР 

Крим, курорт Кирилівка. За даними якого, кількість відпочиваючих з кожним 

роком зростає і сягає близько 1,5-2 млн. рекреантів. У 2017 р. Кирилівка посіла 

3 місце в Україні за кількістю відпочиваючих [96]. В Приазовському районі із-

за приморського положення території (с. Степанівка Перша, 

с. Новокостянтинівка, с. Приморський Посад, с. Ботієве, с. Строганівка) 

офіційно функціонують 3 пансіонати, 22 бази відпочинку та 3 дитячих 

оздоровчих табора [47]. Проте, за неофіційними даними, чисельність закладів 

рекреаційної сфери значно більша, і з кожним роком збільшується. 

Бердянськ та Бердянська ССР. 

Демографо-розселенські аспекти. За чисельністю населення Бердянськ 

посідає третє місце в області після Запоріжжя та Мелітополя. Станом на 

01.01.2018 р. кількість жителів склала 114787 осіб, а щільність – 1383 

особи/км
2
. Чисельність населення Бердянської ССР склала 169361 особу (9,8% 
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населення області), щільність – 52 особи/км
2
. За формою розселення переважає 

міське населення – 76,4%. 

Загальна кількість поселень в Бердянській ССР складає 72 (80 поселень у 

1970 р.), з них: міських – 3, сільських – 69 поселень (77). Мережа поселень в 

даній ССР з 1970 р. скоротилась на 10%. Частка поселень Бердянської ССР від 

загальної кількості поселень складає 7,6% (7,3% у 1970 р.). Таким чином, дещо 

більший відсоток у 2017 році в Бердянській ССР, як і в Мелітопольській, 

свідчить про відносно стійку та стабільну кількість поселенської мережі 

відносно інших ССР області.  

Офіційна площа Бердянська становить 8265 га.  Ємність курортно-

оздоровчих установ, на розрахунковий строк генерального плану міста (до 

2026 р.) зростає майже у два рази. Ним передбачається можливість 

пристосування житлової забудови, що розміщується в курортній зоні, в 

рекреаційний фонд для обслуговування тих, хто лікується та відпочиває [7]. 

Соціально-економічні аспекти. Ще за Радянських часів Бердянськ був 

портово-промисловим та торгівельним містом. У структурі промислового 

виробництва міста основними галузями є: виробництво продуктів 

нафтопереробки, хімічна та нафтохімічна, металургійне виробництво та 

виробництво готових металевих виробів, машинобудування, легка та харчова 

промисловість. В Бердянську діє 34 основних промислових підприємства. Вони 

виробляють мастила, масла та оливи, скловолокно та вироби з нього, 

сільськогосподарську техніку, кабельно-провідникову продукцію, трикотажні 

та швейні вироби, хліб та хлібобулочні вироби, ковбасну продукцію [7]. 

Територія Бердянської ЛСР є перспективною для виробництва 

альтернативних джерел енергії. Компанією «Вінд Пауер» вже ведуться роботи з 

будівництва Приморської та Бердянської ВЕС. 

У 2017 році на обліку у Бердянському міському центрі зайнятості 1426 

осіб мали статус безробітного (2,14% від економічно активного населення 

міста). В загальній чисельності безробітних питома вага жінок складає 70%, 

молоді віком до 35 років – 34,3%, осіб, які потребують соціального захисту – 
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45,3% [165, с. 43]. За результатами комплексної оцінки соціально-економічного 

розвитку міст та районів Запорізької області у І півріччі 2018 року Бердянськ 

посів третє місце, Бердянський район – 12, Приморський – 20 [3]. 

Інфраструктурні аспекти. Одним з важливих факторів розвитку міста та 

ЛСР є його транспортна мережа. Бердянськ знаходиться на перетині декількох 

транспортних шляхів. Через територію Бердянської ЛСР проходить 

автомагістраль міжнародного значення Рені-Одеса-Ростов та автомобільна 

дорога регіонального значення Енергодар-Василівка-Бердянськ. В місті 

функціонує морський торгівельний порт. До станції Бердянськ прокладена 

залізнична колія  Чаплине-Пологи-Верхній Токмак І-Бердянськ. 

З 2005 р. Бердянськ має статус курорту державного значення. З 2014 р., 

після анексії АР Крим, чисельність відпочиваючих в місті почала зростати. У 

2017 р. їх кількість склала 2 млн. осіб.  За кількістю відпочиваючих Бердянськ 

входить до ТОП-3 курортів України. В місті спостерігається поступове 

збільшення підприємств сфери обслуговування [96]. На території Бердянської 

ЛСР знаходяться: Приазовський національний природний парк, аквапарк «Мис 

Доброї Надії», дельфінарій «Немо», зоопарк «Сафарі», міський парк ім. 

П.П. Шмідта, Бердянський краєзнавчий музей, Бердянський художній музей 

ім. І.І. Бродського, Приморський краєзнавчий музей та ін. [108].  

Таким чином, на основі вищевикладеного аналізу можна стверджувати, що 

Мелітополь та Бердянськ є сформованими центрами ССР Запорізької РСР. Поле 

демографічного впливу та зона 1-годинної доступності Мелітополя 

розповсюджується на більшу кількість міських поселень, ніж Бердянська. 

Відповідно, до Мелітопольської ССР відносяться 4 ЛСР, а до Бердянської – 

тільки 2 ЛСР. Також в Мелітопольській ЛСР нараховується 193 поселення, а в 

Бердянській – тільки 72. Для обох ССР в 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. Території обох ССР перспективні для 
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розвитку сонячних та вітрових електростанцій. Тому в майбутньому, 

виробництво «зеленої» енергії буде одним з головних напрямів промисловості 

даних ССР.   Через територіальну близькість до узбережжя Азовського моря та 

анексію АР Крим Російською Федерацією, в Мелітопольській та Бердянській 

ССР за останні роки спостерігається рекордна кількість відпочиваючих 

(близько 2 млн. осіб в кожній). Бердянськ став одним з найпопулярніших 

морських курортів України.  

 

 

3.4. Внутрішня структура Мелітопольської субрегіональної системи 

розселення 

 

 

3.4.1. Кейс 1 – центральний район міста Мелітополь 

 

У 2017 році було затверджено новий Генеральний план міста Мелітополь – 

центру Мелітопольської ССР [21; 162]. Згідно з ним, нова затверджена площа 

міста складає 7760 га. Нами було вирішено на прикладі центрального району 

міста проаналізувати функціональну відповідність зон нового Генерального 

плану до реальної ситуації (додаток Д, рис. Д.1). 

До центрального району Мелітополя ми віднесли територію, по периметру 

якої розташовані наступні вулиці: вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 

вул. Олександра Невського, вул. Гетьманська (Леніна), просп. Богдана 

Хмельницького, вуд. Шмідта, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 

вул. Інтеркультурна (Дзержинського), просп. Богдана Хмельницького. 

Відповідно плану зонування території міста в центральному районі 

знаходяться: громадські, житлові, рекреаційні зони, зони транспортної та 

інженерної інфраструктури, комунально-складські, виробничі та спеціальні 

зони.  

При аналізі нового Генерального плану Мелітополя була виявлена 
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функціональна невідповідність зон (рис. 3.9).  Загалом ця невідповідність 

стосувалась громадських зон. Найбільше даних випадків було виявлено уздовж 

головних вулиць міста, а саме: просп. Богдана Хмельницького, вул. Героїв 

України (Кірова), вул. Олександра Невського, вул. Інтеркультурної 

(Дзержинського) та вул. Шмідта. Саме на цих вулицях на перших поверхах 

житлової зони багатоквартирних багатоповерхових будинків сконцентровані 

зони громадської ділової та комерційної активності (додаток Д, рис. Д.3- Д.6).  

У 2015 р. було створено сквер «Площа Слівен», який за своїм 

функціональним призначенням повинен бути віднесений до підзони зелених 

насаджень загального користування в межах зони загальноміського центру 

(додаток Д, рис. Д.2). Мелітопольське об’єднане управління Пенсійного фонду 

та Мелітопольський міський відділ Державної міграційної служби, на нашу 

думку, потрібно віднести до зони центрів районного значення.  

В Генеральному плані Мелітополя відсутня інформація щодо навчальної 

зони вищих навчальних закладів – 5 навчальних корпусів Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хельницького (МДПУ) 

та Міжвідомчої Азово-Чорноморської орнітологічної станції МДПУ. Дана 

проблема пов’язана з відсутністю в МДПУ державних актів на право володіння 

земельними ділянками, на яких розташовані ці навчальні корпуси (додаток Д, 

рис. Д.7). 

На Плані зонування м. Мелітополь відсутня лікувальна зона в районі  

розташування Мелітопольської міської стоматологічної поліклініки. Також в 

цьому кресленні не позначенні культурні зони, зокрема сакральні: Собор 

Олександра Невського, Храм Кирила та Мефодія, Храм Святої мучениці 

Тетяни, Храм Серафима Саровського, євангелічна церква «Благодать» та 

Церква адвентистів сьомого дня (додаток Д, рис. Д.8-Д.14).  
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Внаслідок спорудження та введення в експлуатацію нових 

багатоквартирних багатоповерхових будинків за адресами: вул. Гетьманська 

(Леніна) 102/1, 102/2, вул. Петра Дорошенка (Горького) 30/1,  вул. 

Університетська (Свердлова) 105, на нашу думку, слід віднести ці території до 

зони мішаної багатоквартирної багатоповерхової житлової забудови (додаток 

Д, рис. Д.15). 

Таким чином, при порівнянні нового Генерального плану м. Мелітополь з 

реальними функціональними зонами центрального району міста були виявлені 

певні невідповідності. Здебільшого вони стосувались відсутності більшості зон 

громадської ділової та комерційної активності уздовж головних центральних 

вулиць міста, навчальних зон, які відносяться до  МДПУ та сакральних зон.   

 

 

3.4.2. Кейс 2 – приміське сільське поселення Костянтинівка 

 

У 2016 році затверджений Генеральний план с. Костянтинівка 

Мелітопольського району [22]. Згідно з ним, загальна площа села збільшилась з 

1445, 2 га до 2619,7 га (на 81,3%) (додаток Д, рис. Д.16). Таким чином, площа 

села в тричі менша за площу м. Мелітополь. Проте, більша, ніж в містах Оріхів, 

Пологи, Василівка, Дніпрорудне та ін.  

Офіційний Генеральний план села відповідає реальній дійсності. Серед 

житлової забудови відсутні багатоповерхові будинки. На території села наявні 

промислові підприємства такі як: фотогальваністична електростанція, 

м’ясопереробний комплекс, цегельний завод, цех з переробки насіння 

соняшника, ливарний цех, майстерні з обробки хутра, ТОВ 

«Мелітополькіслородмаш», ПП «Таврія-Турбо», цех з переробки поліетилену, 

птахоферми та ін. Функціонують заклади культурно-освітньої, медичної та 

житлово-комунальної сфери (додаток Д., рис. Д.17, рис. Д.19).  

Проте, через незначну кількість промислових підприємств та велику 

чисельність населення в Костянтинівці (найбільше за чисельністю село в 
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Україні), більшість селян здійснюють маятникові трудові поїздки до 

Мелітополя, який розташований поблизу (відстань між поселеннями складає 1 

км). До даного сільського поселення курсує міський транспорт (додаток Д, 

рис. Д.18). 

В Генеральному плані с. Костянтинівка виділені перспективні території 

для:  

- малоповерхової житлової забудови; 

- промислової забудови (консервний завод, склади, теплиці); 

- закладів культурно-освітньої сфери (дитячий садок та школа); 

- закладів роздрібної торгівлі (крамниці, ринок, автосалон з продажу 

сільгосптехніки); 

- інших закладів сфери обслуговування (готель, СТО); 

- парків; 

- розширення цвинтарю. 

Таким чином, приміське сільське поселення Костянтинівка займає значну 

територію. В Генеральному плані виділені перспективні території для 

розширення села. Оскільки в Костянтинівці наявні промислові підприємства та 

велика чисельність населення – 11986 осіб (2001 р.), на нашу думку, доцільним 

є переведення села до категорії міських поселень.  

 

 

3.5. Приморсько-фасадний та лінійно-вузловий типи розселення в 

регіоні 

 

 

Заселення території Запорізької РСР, як вже було нами проаналізовано в 

пункті 2.1.1, відбувалось уздовж Азовського моря, поблизу найбільших річок та 

уздовж головних транспортних магістралей регіону. Тому можна зробити 

висновок, що головними типами конфігурації опорного каркасу розселення 

регіону є приморсько-фасадний та лінійно-вузловий типи.   
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Приморсько-фасадний тип розселення характерний для територій, де 

портово-промислові, рекреаційні центри систем, розміщенні поблизу 

узбережжя морів, океанів, а також великих водних артерій, утворюючи водний 

фасад поселень, а розселенські зв’язки спрямовані вглиб території [61, с. 177; 

183, с. 106; 24, с. 18]. Приморсько-фасадний тип розселення в Запорізькій РСР 

ми розглянемо не тільки на прикладі узбережжя Азовського моря, а й 

узбережжя Каховського водосховища.  

 

Рис. 3.10. Приморсько-фасадний тип розселення узбережжя 

Азовського моря Запорізької РСР (побудовано автором) 

В Запорізькій РСР приморське положення займають 4 ЛСР: Якимівська, 
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Приазовська, Приморська та Бердянська. Частина поселень даних ЛСР, які 

знаходяться поблизу узбережжя Азовського моря та його лиманів, і утворюють 

приморсько-фасадний тип розселення (рис. 3.10).  

Найбільшим містом, яке розташоване на узбережжі Азовського моря є 

Бердянськ. Воно виступає головним портово-промисловим та рекреаційним 

центром на приморському узбережжі Запорізької РСР. Після Бердянська, 

головними рекреаційними центрами області виступають смт Кирилівка та 

м. Приморськ. Л.М. Донченко [38] ці три міські поселення та смт Приазовське 

відносить до рекреаційних вузлів. Рекреаційними центрами місцевого значення, 

на нашу думку, є села: Богатир, Степанівка Перша, Новокостянтинівка, 

Приморський Посад, Строганівка,  Набережне, Новопетрівка.  

В безпосердній близкості (перша лінія) до узбережжя моря, лиманів, гирл 

річок басейну Азовського моря розташовані наступні села: Атманай, Вовче, 

Давидівка, Лиманське, Косих, Охримівка, Шелюги, Тимофіївка, Гірсівка, 

Дунаївка, Вікторівка, Олександрівка, Миронівка, Чкалове, Ігорівка, Ботієве, 

Райнівка, Преслав, Азовське, Куликівське.  

Також на нашу думку, можна виділити поселення, які знаходяться в 

нижній течії річок басейну Азовського моря: с. Нове, с. Солоне (р. Атманай), 

с. Андріївка, с. Вовчанське (р. Великий Утлюк), с. Мала Тернівка, с. Юр’ївка, 

с. Володимирівка, с. Олександрівка, смт Якимівка (р. Малий Утлюк), 

с. Радивонівка, с. Перемога, с. Мирне (р. Тащенак), с. Мордвинівка 

(р. Молочна), с. Надеждине (р. Джекельня), с. Добрівка, с. Дівнинське, 

с. Георгіївка (р. Акчокрак), с. Білорічанське, с. Гамівка, смт Приазовське, 

с. Шевченка, с. Петрівка (р. Домузла), с. Бабанівка, с. Володимирівка 

(р. Корсак), с. Інзівка, с. Орлівка (р. Лозуватка), с. Комишуватка, с. Банівка, 

с. Борисівка, с. Лозанівка, с. Новопавлівка (р. Обіточна), с. Подспор’є 

(р. Солона), с. Азов, с. Шевченко, с. Дмитрівка (р. Кільтичія), с. Шовкове, 

с. Роза (р. Куца Бердянка), с. Старопетрівка, с. Нововасилівка (р. Берда). Села 

Волна, Нечкине та Таврійське теж віднесемо до приморсько-фасадного типу 

розселення, оскільки вони розташовані поблизу вищезазначених поселень. 
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Доцільним до цього типу розселення віднести м. Мелітополь. Воно хоч і не 

виступає портово-промисловим та рекреаційним центром, проте, як центр 

субрегіональної системи розселення справляє великий вплив на систему 

розселення Якимівської, Приазовської ЛСР та в курортний сезон забезпечує 

рекреаційні центри даних ЛСР трудовими ресурсами [110]. 

При виділенні остова графа (скупчення циклів, кожна пара яких має хоча б 

одне спільне ядро) даного типу розселення було визначено, що він має один 

зовнішній топологічний ярус, тобто це цикли в яких хоча б одне ребро або 

вершина є спільною із зовнішньою границею остова [180]. Тобто, приморсько-

фасадний тип розселення узбережжя Азовського моря характеризується 

відсутністю внутрішніх топологічних ярусів, а значить дана мережа має 

низький рівень складності. 

Приморсько-фасадний тип розселення, на нашу думку, характерний також 

і для узбережжя Каховського водосховища (рис. 3.11), оскільки  центри систем 

розселення розміщені поблизу узбережжя, а розселенські зв'язки спрямовані 

вглиб території.  

Головними центрами розселення є міські поселення, які розташовані 

поблизу Каховського водосховища: міста Запоріжжя, Василівка, Дніпрорудне, 

Енергодар, Кам’янка-Дніпровська та смт Балабино, Кушугум, 

Малокатеринівка, Степногірськ. До сільських поселень, які знаходиться на 

узбережжі водосховища відносяться: Червонодніпровка, Біленьке, Біленьке 

Перше, Лисогірка, Канівське, Розумівка, Нижня Хортиця, Приморське, Плавні, 

Кам’янське, Верхня Криниця, Скельки, Маячка, Златопіль, Балки, Шляхове, 

Благовіщенка, Іванівка, Новоукраїнка, Примірне, Мічурине, Водяне, Велика 

Знам’янка. 

Також, на нашу думку, можна виділити сільські поселення, які знаходяться 

в нижній течії притоків Дніпра: Бабурку, Новослобідку (р. Середня Хортиця), 

Григорівку, Веселянку, Річне (р. Конка), Підгірне (р. Карачекрак). Села 

Мар’ївка, Лугове, Лісне, Першотравневе, Шевченко, Ясна Поляна, Відножине, 

Орлянське, Новодніпровка, Подове, Нововодянське, Дніпровка теж віднесемо 
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до даного типу розселення, оскільки вони розташовані поблизу вищезазначених 

поселень [110]. 

 

Рис. 3.11. Приморсько-фасадний тип розселення узбережжя 

Каховського водосховища Запорізької РСР (побудовано автором) 

При виділенні остова графа даного типу розселення було визначено, що 

він теж має один зовнішній топологічний ярус. Тобто, приморсько-фасадний 

тип розселення узбережжя Каховського водосховища теж, як і узбережжя 

Азовського моря, має низький рівень складності. 

Лінійно-вузловий тип розселення характерний для систем, у яких чітко 

виділяється головна вісь розселення (транспортна магістраль, велика ріка, 

передгірна рівнина), від якої «відходять» пучки зв’язків або смуга 

інфраструктури до окремих центрів [61, с. 177; 24, с. 17].  
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Рис. 3.12. Лінійно-вузловий тип розселення Запорізької РСР 

(побудовано автором) 

Лінійно-вузловий тип розселення складається з лінійних та вузлових 

елементів. Лінійними елементами виступають залізничні шляхи та головні 

автомагістралі області. До останніх ми віднесли: міжнародні автомобільні 

дороги державного значення: Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (М-14), Харків-

Сімферополь-Алушта-Ялта (М-18), обхід міста Мелітополь (М-14-03); 

національну автомобільну дорогу державного значення Запоріжжя-Донецьк (Н-

15); регіональну автомобільну дорогу Енергодар-Василівка-Бердянськ (Р-37). 

Вузловими елементами виступають міські поселення, які знаходяться 

поблизу даних транспортних магістралей. 75% міських поселень (27) 

Запорізької РСР складають опорний каркас лінійно-вузлового типу розселення 

(рис. 3.12). До них ми віднесли: 12 міст – Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, 

Енергодар, Токмак, Молочанськ, Василівку, Дніпрорудне, Віьнянськ, 

Приморськ, Оріхів, Пологи та 15 селищ міського типу – Балабино, Кушугум, 

Малокатеринівку, Комишуватку, Новомиколаївку, Тернувате, Залізничне, 

Розівку, Комиш-Зорю, Чернігівку, Приазовське, Якимівку, Веселе, 

Степногірськ, Пришиб. 
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Рис. 3.13. Топологічний ярус остова лінійно-вузлового типу розселення 

Запорізької РСР (побудовано автором) 

Остов графа лінійно-вузлового типу розселення має один зовнішній 

топологічний ярус (рис. 3.13). Тобто, мережа даного типу розселення має теж 

низький рівень складності, як і мережа поселень приморсько-фасадного типу 

розселення. 

Для визначення зв’язаності та розвиненості графів було використано 

математичні формули мір зв’язаності (формули 10.15-10.17), а також міри 

форми графів (формула 10.18) [195, с. 217-220]. В результаті розрахунків 

(табл. 3.8) було визначено, що більш зв’язаним графом виявилась мережа 

приморсько-фасадного типу розселення узбережжя Каховського водосховища, 

а більш розвиненою – мережа розселення узбережжя Азовського моря.  



166 

 

Таблиця 3.8 

Основні показники зв’язаності та розвиненості  

мереж розселення Запорізької РСР (побудовано автором) 

 

Таким чином, 13 міських поселень Запорізької РСР одночасно входять як 

до складу приморсько-фасадного типу розселення, так і лінійно-вузлового. 

Проте, за кількістю задіяних міських поселень, в Запорізькій РСР переважає 

лінійно-вузловий тип. Мережа поселень приморсько-фасадного типу 

розселення більш зв’язана на узбережжі Каховського водосховища, оскільки 

там знаходиться більша кількість міських поселень та наявне інтенсивне 

транспортне сполучення між населеними пунктами. Найбільш розвиненою 

виявилась мережа поселень узбережжя Азовського моря. Хоч в даному типі 

розселення і мала кількість міських поселень, проте вони виступають 

головними рекреаційними центрами країни (Бердянськ, Кирилівка) та області 

(Приморськ).   

 

Висновки до розділу  3 

 

1. Система розселення Запорізької РСР зазнала відчутних змін внаслідок 

сукупної дії пострадянських трансформацій. Найістотнішими змінами є  

зростання концентрації населення у меншій кількості порівняно 
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конкурентоспроможних міських поселень, фактично стиснення простору, з 

одного боку, та довготривале знелюднення сільської місцевості, що 

розпочалося ще в радянський період, з іншого. Площа забудованої території 

поселень складає лише 1/20 території регіону.   

Зміни міського розселення пов’язані із зростанням концентрації населення 

у ЛСР, в яких знаходяться міста обласного значення, та зниженням – у 

прибережних та периферійних ЛСР. У низці міських поселень Запорізької 

області чисельність населення скоротилася на третину (два міста та чотири 

смт), що зумовлено деіндустріалізацією та посиленням їхньої периферійності. 

Найбільш стійкими виявилися м. Енергодар (центр атомної енергетики) та смт 

Кирилівка (курортний центр). Водночас кілька поселень втратили формальні 

ознаки міських поселень (смт Залізничне, Кам’яне та Тернувате).  

Трансформація сільського розселення характеризується як скороченням 

сільської поселенської мережі, так і зменшенням чисельності сільського 

населення в регіоні. Зменшення щільності сільського населення спостерігається 

у південно-східному напрямку від обласного центру. Порівняно стійкішою 

щільність сільського населення є навколо міст обласного значення. Щодо 

перерозподілу за категоріями населення, то за період 1989-2001 рр. зросла 

кількість поселень людністю до 100 осіб та від 501 до 1000 осіб.  

2. Велика концентрація населення в обласному центрі та його околицях 

свідчить про нерівномірність заселення території Запорізької РСР. Саме 

Запоріжжя є центром РСР, оскільки йому властива найвища напруга 

демографічного впливу, потенціал поля розселення та індекс концентрації 

населення в регіоні. В результаті дослідження, було визначено, що Запоріжжя 

разом із навколишніми поселеннями утворює Запорізьку моноцентричну 

агломерацію.  

3. Мелітополь та Бердянськ виступають центрами ССР Запорізької РСР. 

Для обох ССР в пострадянський період характерна стійкість та стабільність 

поселенської мережі відносно інших в регіоні. Відбуваються трансформаційні 

процеси в промисловому секторі даних центрів. Виробництво «зеленої енергії» 



168 

 

є перспективним напрямком розвитку цих ССР. З часу анексії АР Крим, 

м. Бердянськ та смт Кирилівка стали одними з головних приморських 

рекреаційних центрів країни.  

4. Мелітополь був і залишається другим містом в області, після обласного 

центру, як за чисельністю населення, так і сферою впливу на навколишні 

поселення ССР. В результаті аналізу нового Генерального плану м. Мелітополь 

з реальними функціональними зонами центрального району міста були 

виявлені певні невідповідності. Здебільшого вони стосувались відсутності 

більшості зон громадської ділової та комерційної активності уздовж головних 

центральних вулиць міста, навчальних зон, які відносяться до  МДПУ та 

сакральних зон. В Генеральному плані приміського сільського поселення 

Костянтинівка були виявлені перспективні території під житлову, промислову, 

комерційну забудову та для закладів соціальної сфери, що свідчить про 

розвиток даного поселення. 

5. При дослідженні системи розселення Запорізької області, визначено, 

що більшість міських поселень разом з головними транспортними магістралями  

регіону утворюють лінійно-вузловий тип розселення області. Уздовж 

узбережжя Азовського моря та Каховського водосховища, виділені території з 

приморсько-фасадним типом 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.  

 

 

Основні наукові результати розділу опубліковані автором у працях [89; 

103; 105; 108; 110; 113; 116; 117; 118; 208]. 
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РОЗДІЛ 4. 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ 

РОЗСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

В сучасний період система розселення Запорізької РСР зазнає 

поселенських, структурних та формаційних трансформаційних змін.  

Найсуттєвішим фактором, що вплинув на кардинальні зміни регіональної 

системи розселення у радянський період, була індустріалізація, яка значною 

мірою стимулювала як кількісний, так і якісний розвиток системи, зростання 

ролі міських поселень як найбільш динамічних та інноваційних центрів. Проте, 

вже в пострадянський період, в умовах переходу від планової до ринкової 

економіки, почали відбуватись трансформаційні процеси в системі розселення 

регіону.  Внаслідок закриття неконкурентоспроможних промислових 

підприємств (особливо у малих моноспеціалізованих містах) та поступового 

скорочення населення відбувся занепад центрів локальних систем розселення. 

Найбільш стійкими до негативних впливів виявилися ті міста, де 

функціонували підприємства кон’юнктурних галузей господарства, а також ті, 

які вчасно зреагували на виклики суспільних змін і почали запроваджувати 

креативні види діяльності, стимулювали приплив представників креативного 

класу [89]. 

За рахунок даних трансформацій виникли певні проблеми та перспективи в 

розвитку РСР. Серед проблем виділяємо: 

1) проблеми, які характерні для країни в цілому: 

а) негативні демографічні показники (природне скорочення населення, 

трудова міграція за кордон, депопуляція населення, старіння населення, 

збільшення захворюваності серед населення і т.д.); 

б) нестабільна соціально-економічна ситуація (низький рівень заробітних 

плат, високий рівень безробіття, подорожчання цін на енергоносії і т.д.); 
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в) політично-військова нестабільність (проведення на території Донбасу 

ООС, анексія АР Крим, недосконалість законодавства і т.д.); 

г) недосконалий рівень забезпеченості та розвитку соціальної та 

транспортної інфраструктури в поселеннях.  

2) проблеми Запорізької РСР: 

а) поляризація населення в обласному центрі; 

б) екологічне забруднення довкілля (внаслідок потужного промислового 

комплексу регіону); 

в) закриття неконкурентоспроможних промислових підприємств. 

3) локальні проблеми. 

До перспектив трансформації Запорізької РСР ми віднесли: реформу 

децентралізації, яка сприятиме соціально-економічному розвитку периферійних 

та сільських територій; розробку та експлуатацію  Приазовського залізорудного 

району; розвиток рекреаційної сфери уздовж узбережжя Азовського моря; 

розвиток вітрової та сонячної енергетики і т.д..   

Проблеми депопуляції населення. 

Демографічний прогноз є вкрай необхідним для прогнозування 

трансформації системи розселення в майбутньому. Для визначення 

перспективної чисельності населення Запорізької РСР було використано метод 

екстраполяції. Головною умовою достовірності даного прогнозу є відповідність 

динаміки лінійному розподілу: чим ближче показник вірогідності апроксимації 

до одиниці, тим достовірніше прогноз [18; 88, с. 204-205; 137, с. 155].  

За допомогою даного методу, розроблений короткостроковий прогноз до 

2025 року загальної чисельності населення Запорізької РСР та окремо кожної 

ЛСР області. Під час аналізу демографічних даних визначено, що вони 

відповідають лінійному розподілу. Згідно з тенденцією до зменшення 

середньорічних абсолютних приростів населення, обрано формулу 10.19.  

Також для визначення прогнозних значень побудована лінія тренду, де для 

достовірності прогнозу використано значення похибки апроксимації (R
2
). Чим 

ближче значення (R
2
) до одиниці, тим точніше обрана модель відбиває 
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тенденцію розвитку, тобто, тим більше можна довіряти результатам 

прогнозування  [70; 132, с. 65]. Завдяки визначенню похибки апроксимації та 

стандартного відхилення, були розраховані оптимістичні та песимістичні 

значення чисельності населення до 2025 року (додаток Е, рис. Е.1) [169]. 

Таблиця 4.1 

Вихідні дані для розрахунку абсолютного середнього  

приросту населення Запорізької РСР за період 1995-2018 рр.  

(розраховано автором за даними [126]) 

 

Таблиця 4.2 

Прогнозна чисельність населення Запорізької РСР до 2025 року 

методом екстраполяції (розраховано автором за даними [126]) 

 

В результаті проведених розрахунків було визначено, що величина 

достовірності апроксимації складає – 0,96.  До 2025 року чисельність населення 

Запорізької РСР зменшиться на 6,3% і становитиме 1614,84 тис. осіб, за 
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оптимістичного прогнозу це значення складатиме 1687,59 тис. осіб, а за 

песимістичного – 1470,73 тис. осіб (табл. 4.1, табл. 4.2, рис. 4.1). 

При прогнозуванні чисельності населення в ЛСР області до 2025 року 

(додаток Е, табл. Е.1, табл. Е.2), визначено, що найбільшого зменшення 

кількості населення зазнають ті ЛСР, які займають периферійне положення 

відносно головних транспортних магістралей регіону, а найменшого – ЛСР, в 

яких розташовані найбільші міста області або поблизу. 

 

Рис. 4.1. Прогнозна чисельність населення Запорізької РСР до 2025 

року (побудовано автором за даними [126]) 

Отже, в результаті прогнозу скорочення населення до 2025 року можемо 

виділити 3 групи ЛСР: 

1) катастрофічні ЛСР (депопуляція населення більше 10% до 2025 

року) – Розівська (12,6%), Чернігівська (10,5%) та Більмацька (10%); 

2) загрозливі ЛСР (депопуляція населення від 5 до 10%) – Токмацька 

(7,3%), Василівська (5,6%), Великобілозерська (6%), Гуляйпільська (9,5%), 

Новомиколаївська (9,1%), Оріхівська (5,7%), Пологівська (7,3%), Приазовська 

(7,3%), Приморська (6,2%), Якимівська (5%); 
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3) відносно не проблемні ЛСР (депопуляція населення до 5%) – Бердянська 

(4,8%), Запорізька (3,8%), Мелітопольська (2,6%), Кам’янсько-Дніпровська 

(2,7%), Веселівська (4,7%), Вільнянська (3,3%), Михайлівська (4,7%) (додаток 

Е, рис. Е.2) [101]. 

Таким чином, на основі прогнозу чисельності населення, можна зробити 

висновок, що депопуляція населення буде продовжуватись і надалі. За 

прогнозними даними до 2025 року скорочення складе 6,3%. Найбільшого 

зменшення кількості населення зазнають ті ЛСР, які займають периферійне 

положення відносно головних транспортних магістралей регіону, а найменшого 

– ЛСР, в яких розташовані найбільші міста області або поблизу. Тому, це буде 

залишатись однією з головних проблем негативної структурної та поселенської 

трансформації систем розселення Запорізької області.  

Трансформація розселення в контексті реформування 

адміністративно-територіального устрою. 

В розділі 3.1 нами було проаналізовано Проект Закону «Про засади 

адміністративно-територіального устрою України» [151] в якому замінено 

форму розселення «селище міського типу» на «селище» та віднесено його до 

категорії сільських поселень. В Проекті цього Закону в статті 6 у визначеннях 

понять «місто», «селище» та «село» відсутня градація за чисельністю та 

зайнятістю населення. Таким чином, після прийняття нового Закону «Про 

засади адміністративно-територіального устрою України» система розселення 

Запорізької області та країни в цілому зазнає формаційної трансформації.  

На думку багатьох вчених, необхідно відродити такі історичні форми 

територіальної організації розселення як містечка та хутори. Містечка – 

самостійна специфічна форма територіальної організації міського розселення, 

яка займає середнє місце між селом та містом і має з ними тісні взаємозв’язки 

[42, с. 109]. До головних критеріїв виділення містечок можна віднести: 

- чисельність населення більше 2 тис. осіб; 

- наявність індустріальних функцій у поселенні; 

- багатоповерхову житлову забудову; 
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- наявність місцевого або приміського транспорту. 

Хутори – відокремлені селянські господарства разом з садибою власників 

[155]. Останні необхідні для розвитку мережі хуторів, яка сприятиме більш 

економічно ефективнішому обробітку земель фермерських домогосподарств. 

Тому, на нашу думку, необхідно внести зміни до Проекту Закону «Про засади 

адміністративно-територіального устрою України» і додати «містечка» та 

«хутори» до переліку населених пунктів України. 

При запровадженні даного Закону в майбутньому необхідно буде вирішити 

питання з селищами міського типу – перевести їх до категорії селищ або до 

міст, містечок. Селища міського типу виконують роль місцевих регіональних 

центрів, які забезпечують навколишні сільські поселення первинними формами 

обслуговування. Важливою їх особливістю є сприяння функціонуванню і 

розвитку міст, насамперед їх виробничої діяльності – забезпечення робочою 

силою, місцевими сировинними ресурсами, створення умов проживання для 

працівників зайнятих у містах тощо [167, с. 84]. Тому, з 22 селищ міського типу 

Запорізької РСР, на нашу думку, необхідно 16 залишити в категорії міських 

поселень (з них 15 – віднести до форми територіальної організації «містечка», а 

1 – до категорії «місто»), а 6 – віднести до категорії «селищ», оскільки вони 

вирізняються малою чисельністю населення. Місто Молочанськ із-за 

депопуляції населення слід віднести до містечок. Також до містечок вважаємо 

доцільним віднесення с. Костянтинівка. Оскільки на його території наявні 

невеликі промислові підприємства, з м. Мелітополь до села курсує міський та 

приміський транспорт, чисельність населення в поселенні складає більше 10 

тис. осіб і більшість з них здійснює трудову міграцію до міста. Селище 

міського типу Якимівку в результаті запровадження нової реформи доцільно 

перевести до категорії міст, оскільки воно має достатню чисельність населення, 

має розвинену промислову, житлову, комунальну, соціальну, транспортну 

інфраструктуру та є центром Якимівської ЛСР (табл.4.4).   

Щодо сільських поселень, то, як вже нами було визначено в розділі 3.1, 14 

поселень, за даними 2001 р., мають чисельність населення менше 10 осіб, а 
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с. Зелений Луг взагалі є безлюдним. Тому, ми вважаємо, що 8 поселень 

необхідно перевести до категорії «хуторів», а 7 інших – взагалі ліквідувати з 

облікових даних.  

Адміністративно-територіальна реформа про добровільне об’єднання 

територіальних громад (ОТГ) [55] започаткована у 2015 році дала поштовх 

новій трансформації розселення. Запорізька область є однією з лідерів за 

кількістю ОТГ. Території Великобілозерської, Оріхівської та Чернігівської ЛСР 

вже повністю покриті ОТГ. Влітку 2018 року у 10 ЛСР області (Бердянській, 

Більмацькій, Веселівській, Гуляйпільській, Запорізькій, Кам’янсько-

Дніпровській, Михайлівській, Приазовській, Розівській, Якимівській) більше 

половини територій склали новоутворені ОТГ [187]. Наступним кроком даної 

реформи має стати укрупнення районів на базі кордонів новоутворених ОТГ. В 

Запорізькій області планується створення 5-6 районів (округів), а саме: 

1) Запорізького (Вільнянська, Запорізька та Новомиколаївська ЛСР); 

2) Пологівського (Більмацька, Гуляйпільська, Оріхівська, Пологівська, 

Розівська та Токмацька ЛСР); 

3) Бердянського (Бердянська, Приморська і Чернігівська ЛСР); 

4) Мелітопольського (Веселівська, Мелітопольська, Приазовська та 

Якимівська ЛСР); 

5) Василівського (Василівська, Великобілозерська, Кам’янсько-

Дніпровська і Михайлівська ЛСР) [187] (рис. 4.2). 

Розглядається питання щодо можливості створення 6 району – 

Токмацького. Тобто, фактично укрупнення відбудеться здебільшого по межам 

ССР, однак з певними змінами.   

На нашу думку, необхідно створити 6 адміністративних районів, які 

відповідали б субрегіональним центрам: Запорізький, Мелітопольський, 

Бердянський, Василівський, Пологівський та Токмацький. До останнього 

потрібно віднести Токмацьку та Чернігівську ЛСР, з районним центром в 

м. Токмак. Вплив демографічної напруги населення Бердянська на Чернігівську 

ЛСР незначний, а територіальна близькість та транспортна доступність до 
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м. Токмак сприяє більш ефективному розвитку територій даних ЛСР. Історично 

склалось так, що Чернігівська ЛСР більш тяжіє до Токмацької. Токмак є містом 

обласного значення, має найвигіднішу транспортно-географічну доступність в 

області. На даний час, Токмацька ЛСР вирізняється негативною динамікою 

зміни чисельності населення за рахунок природного та міграційного 

скорочення населення. Якщо Токмак втратить функції районного центру, а в 

майбутньому, можливо, і статус міста обласного значення, то Токмацька ЛСР 

зазнає негативної поселенської та структурної трансформації розселення.  

Таблиця 4.3 

Пропозиції щодо трансформації сучасних та відродженню деяких 

історичних форм територіальної організації розселення Запорізької РСР 

 (побудовано автором за даними [193]) 

№ 
Назва 

поселення 
Назва ЛСР 

Людність у 

міських (2017 р.) 

та сільських 

(2001 р.) 

поселеннях, осіб 

Сучасна форма 

територіальної 

організації 

розселення 

Перевести до категорії міст 

1. Якимівка Якимівська 11647 
Селище 

міського типу 

Перевести до категорії містечок 

2. Молочанськ Токмацька 6531 Місто 

3. Андріївка Бердянська 2765 
Селище 

міського типу 

4. Степногірськ Василівська 4438 
Селище 

міського типу 

5. Веселе Веселівська 9835 
Селище 

міського типу 

6. Балабине Запорізька 6052 
Селище 

міського типу 

7. Кушугум Запорізька 8056 
Селище 

міського типу 

8. Малокатеринівка Запорізька 3351 
Селище 

міського типу 
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Продовження табл. 4.3 

9. Більмак Більмцька 6940 Селище 

міського типу 

10. Михайлівка Михайлівська 12091 Селище 

міського типу 

11. Пришиб Михайлівська 3136 Селище 

міського типу 

12. Новомиколаївка Новомиколаївська 5292 Селище 

міського типу 

13. Комишуваха Оріхівська 5308 Селище 

міського типу 

14. Костянтинівка Мелітопольська 11986 Село 

15. Приазовське Приазовська 6610 
Селище 

міського типу 

16. Розівка Розівська 3199 
Селище 

міського типу 

17. Чернігівка Чернігівська 5883 
Селище 

міського типу 

18. Кирилівка Якимівська 3443 
Селище 

міського типу 

Перевести до категорії селищ 

19. Залізничне Гуляйпільська 1096 
Селище 

міського типу 

20. Кам’яне Вільнянська 1200 
Селище 

міського типу 

21. Тернувате 
Новомиколаївсь

ка 
1332 

Селище 

міського типу 

22. Комиш-Зоря Більмацька 2206 
Селище 

міського типу 

23. Нововасилівка Приазовська 2283 
Селище 

міського типу 

24. Мирне Мелітопольська 2957 
Селище 

міського типу 

Перевести до категорії хуторів 

25. Дахно Бердянська 6 Село 

26. Красавич Веселівська 5 Село 

27. Губенське Вільнянська 7 Село 

28. Якимівське Вільнянська 7 Село 
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Продовження табл. 4.3 

29. Андріївка Вільнянська 9 Село 

30. Гурського Запорізька 6 Село 

31. Форойс Розівська 8 Село 

32. Громівка Приазовська 7 Село 

Потребують зняття з обліку 

33. Зелений Луг Веселівська 0 Село 

34. Зелена Балка Великобілозерсь

ка 

1 Село 

35. Левадне Гуляйпільська 1 Село 

36. Петрівка Михайлівська 2 Село 

37. Вишняки Вільнянська 3 Село 

38. Світле Більмацька 3 Село 

39. Котлярівка Чернігівська 4 Село 

Бердянський округ повинен складатись з Бердянської та Приморської ЛСР, 

оскільки вони займають приморське положення території та мають тісні 

функціональні зв’язки. Майбутні межі Мелітопольського округу повністю 

співпадають з межами Мелітопольської ССР.  Більш розширені адміністративні 

повноваження Мелітополя, як центру округу, сприятиме соціально-

економічному розвитку поселень приморсько-фасадного типу розселення 

Якимівської та Приазовської ЛСР.  

Оскільки Василівську ЛСР планують включити до Василівського округу, 

то до нього відповідно має увійти й  Михайлівська ЛСР. Це пов’язано з їх 

географічним положенням, транспортною доступністю, певними 

функціональними зв’язками з Енергодаром, Кам’янсько-Дніпровською та 

Великобілозерською ЛСР. 

В Проекті Закону «Про засади адміністративно-територіального устрою 

України» [151] визначено, що загальна чисельність населення в районі повинна 

становити не менше 150 тис. жителів або район може мати меншу кількість 

жителів, якщо площа такого округу перевищує середню площу району по 

області. Запропонований поділ районів Мінрегіонбудом в Запорізькій області, 

скоріш за все, спирався на сумарні дані чисельності населення в майбутніх 

округах. Тому, виділення 6 району – Токмацького, буде суперечити даному 

Проекту. Загальна  чисельність населення Токмацької та Чернігівської ЛСР у 
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2017 р. склала всього 70315 осіб. Тобто, обмеження лише формально за 

кількісними показниками є не достатніми. Тому при виділенні районів варто 

також спиратися і на цілісність структури систем розселення. 

 

Рис. 4.2. Пропозиції щодо перспективного виділення районів 

Запорізької РСР відповідно до реформи децентралізації 

 (побудовано автором за даними [187]) 

Таким чином, в результаті реформи укрупнення районів в регіоні 

відбудуться трансформаційні процеси в ССР: зміниться їх склад, більшість 

поселень, які є центрами ЛСР втратять адміністративно-управлінські функції, а 

центри новостворених округів навпаки зможуть розшири свої функціональні 

зв’язки  на територію прилеглих до них ЛСР. Не дивлячись на негативний 

ефект втрати адміністративних функції частиною населених пунктів, дана 

реформа сприятиме підтриманню та розвитку периферійних ЛСР за рахунок 

приєднання їх до більш розвинених.  

Трансформація розселення в контексті створення освітніх та 

госпітальних округів. 
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У рамках процесу децентралізації в Запорізькій області відбувається 

активне утворення не тільки ОТГ, а й освітніх округів та опорних навчальних 

закладів. Освітній округ – об’єднання навчальних закладів, закладів культури, 

фізичної культури і спорту. До складу округу можуть входити навчальні 

заклади незалежно від типу та форми власності, у тому числі загальноосвітні 

навчальні заклади, що є опорними, та міжшкільні навчально-виробничі 

комбінати [149]. 

Загальноосвітні навчальні заклади, що є опорними, створюються для 

рівного доступу всіх дітей до якісної освіти, раціонального та ефективного 

використання ресурсів. Через складну демографічну ситуацію наразі в сільській 

місцевості діє багато шкіл із малою наповнюваністю, які не можуть 

забезпечити належної якості навчання. Малокомплектні школи мають 

можливість стати філією опорної школи і виконувати функції початкової 

школи. Для дітей та педагогічних працівників з інших населених пунктів буде 

забезпечуватись підвезення до опорної школи [13]. На даний момент, освітні 

округи та опорні школи ще знаходяться на стадії утворення. 

Отже, внаслідок віддаленості опорних шкіл від певних населених пунктів 

можуть скластись незручності з щоденним перевезенням дітей. Це, в свою 

чергу, спричинить відтік школярів з їх батьками до населених пунктів 

територіально ближчих до даних закладів освіти. Тобто, відбудеться структурна 

трансформація поселень. 

Також, окрім освітніх послуг, відбувається реформування й медичних, за 

рахунок створення в області так званих госпітальних округів. Госпітальний 

округ – це функціональне об’єднання закладів охорони здоров’я, розміщених на 

відповідній території, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги населенню такої території. Один госпітальний округ 

передбачає обслуговування не менше ніж 120-200 тис. осіб, досяжність у 

радіусі 60 хвилин або 60 кілометрів. Адміністративним центром є населений 

пункт з населенням понад 40 тис. осіб [150]. 
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Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження переліку та складу госпітальних округів Запорізької області» 

[166] в регіоні виділили 5 госпітальних округів: 

1) Запорізький (Вільнянська, Запорізька та Новомиколаївська ЛСР); 

2) Пологівський (Більмацька, Гуляйпільська, Оріхівська, Пологівська, 

Розівська та Токмацька ЛСР); 

3) Бердянський (Бердянська, Приморська і Чернігівська ЛСР); 

4) Мелітопольський (Веселівська, Мелітопольська, Приазовська та 

Якимівська ЛСР); 

5) Василівський (Василівська, Великобілозерська, Кам’янсько-

Дніпровська і Михайлівська ЛСР). 

Тобто, даний розподіл госпітальних округів відбувся за тим же принципом, 

що й укрупнення районів. За для зручності населення районів в отриманні 

певних адміністративних, освітніх та медичних послуг в одному центрі округу, 

а не в різних, потрібно, щоб госпітальні, освітні та адміністративні округи мали 

єдине територіальне підпорядкування. Таким чином, при внесенні змін до 

проекту укрупнення адміністративних районів, необхідним стане перегляд 

територіального підпорядкування вже створених госпітальних округів, а при 

формуванні освітніх округів – врахування нових меж адміністративних округів. 

Трансформація розселення у зв’язку з розробкою родовищ 

Приазовського залізорудного району. 

Приазовський залізорудний район є першочерговою резервною базою 

чорної металургії України. Тому, його розробка та експлуатація, в 

майбутньому, може вплинути на трансформацію системи розселення 

Приазовської, Приморської, Оріхівської та Пологівської ЛСР.  Деякі поселення 

будуть зняті з обліку, а жителі переселені в інші поселення. У зв’язку з 

розвитком добувної промисловості на даній території буде покращуватись 

транспортна інфраструктура, заклади соціальної сфери. З появою робочих 

місць на цих родовищах, відбудеться приплив населення у найближчі населенні 

пункти, які стануть «точками росту» даних територій.   
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В Запорізькій області виділяється Куксунгурська та Оріхово-Гуляйпільська 

група родовищ. До першої відносять Куксунгурське, Сергіївське, Корсакське, 

Новоукраїнське і Павлівське родовища залізистих кварцитів, а до другої – 

Гуляйпільське, Васинівське і Северотерсянське родовища залізистих кварцитів.  

При розробці та експлуатації родовищ, на нашу думку, можуть бути зняті з 

обліку або перенесені на інші території такі поселення як: Ганнівка, 

Миколаївка, Громівка, Мар’янівка, Новоспаське, Ганно-Опалинка, Беседівка, 

Іванівка (Приазовський район), Мануйлівка, Петрівка (Приморський район), 

Васинівка, Омельник (Оріхівський район), Зелене, Святопетрівка, Криничне, 

Варварівка, Оленокостянтинівка, Прилуки (Гуляйпільський район). 

Інститутом «Кривбаспроект» розроблено комплексне техніко-економічне 

обґрунтування, в якому розглянено 4 варіанти спільного освоєння 

Куксунгурського, Гуляйпільського, Васинівського та Северотерсянського 

родовищ.   Тому, розробка та експлуатація Приазовського залізорудного району 

справа часу. В результаті відбудеться кількісна та якісна трансформація 

системи розселення на даних територіях. 

Стратегічний план розвитку Запорізької РСР. 

Проблеми, перспективи, можливості та загрози подальшого розвитку 

системи розселення Запорізької РСР ми вирішили зобразити у вигляді SWOT-

аналізу. В результаті якого виявлено, що в Запорізькій РСР є як сильні, так і 

слабкі сторони. Можливості розвитку РСР полягають у реформуванні 

адміністративно-територіального устрою та соціально-економічного розвитку 

області. Серед загроз можна виділити військово-політичні, демографічні та 

кліматичні чинники.   

За допомогою методу експертних оцінок, були визначені найбільш та 

найменш важливі чинники розвитку системи розселення Запорізької РСР 

(додаток Ж, форма Ж.1, табл. Ж.1-Ж.5). Результати даної оцінки зображені в 

табл. 4.4 в порядку зменшення. 
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Таблиця 4.4 

SWOT-аналіз розвитку системи розселення Запорізької РСР  

(складено автором) 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Вигідне транспортно-географічне 

положення відносно міжнародних 

транспортних магістралей. 

2. Розгалужена транспортна мережа, 

наявність морського порту та 

аеропорту. 

3. Стійкість основних елементів 

опорного каркасу розселення 

населення Запорізької області. 

4. Наявність рекреаційних ресурсів. 

5. Вигідне географічне положення 

території Запорізької області, яке 

сприяє розвитку вітрової та сонячної 

енергетики. 

6. Інвестиційна привабливість регіону. 

7. Наявність декількох субрегіональних 

центрів, які перебирають частину 

функцій обласного центру на себе. 

8. Потужний промисловий центр – 

Запоріжжя. 

9. Наявна сировинна база для багатьох 

галузей промисловості.  

10. Високий рівень освоєнності 

земельних ресурсів. 

11. Переважання урбанізації в регіоні 

1. Природне скорочення населення. 

2. Низький рівень соціально-

економічного розвитку периферійних 

районів області. 

3. Закриття неконкурентоспроможних 

промислових підприємств в регіоні. 

4. Закриття закладів соціальної сфери в 

периферійних районах та сільській 

місцевості. 

5. Поляризація населення в регіоні. 

6. Зменшення попиту на ринку праці. 

7. Периферійне положення обласного 

центру відносно РСР. 

8. Недостатня забезпеченість півдня 

Запорізької області прісною водою. 

9. Залежність від сировинної бази 

паливної промисловості Донбасу. 

10. Екологічне забруднення регіону. 

11. Створення опорних навчальних 

закладів. 

12. Концентрація сільського 

господарства на вирощуванні 

соняшнику, який шкодить родючості 

ґрунтів. 
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Продовження табл.4.4 

Можливості Загрози 

1. Реформа децентралізації, яка буде 

сприяти соціально-економічному 

розвитку сільської місцевості та 

периферійних районів. 

2. Розвиток рекреаційної сфери уздовж 

узбережжя Азовського моря. 

3. Розвиток інфраструктурної 

забезпеченості сільських поселень. 

4. Розробка та експлуатація резервних 

родовищ Приазовського залізорудного 

району. 

1. Близькість до території проведення 

ООС, нестабільність в регіоні. 

2. Негативна поселенська та 

структурна трансформація поселень. 

3. Міграція трудових ресурсів за 

кордон у зв’язку зі складною 

соціально-економічною ситуацією в 

регіоні. 

4.  Зміна кліматичних умов, що 

загрожує, в майбутньому, зникненню 

родючих ґрунтів та занепаду 

сільського господарства в південних 

районах Запорізької області.  

 

Таким чином, за допомогою SWOT-аналізу можна визначити стратегічні 

напрями трансформації системи розселення Запорізької області:  

1) За рахунок  вигідного транспортно-географічного положення та 

наявності рекреаційних ресурсів необхідно розвивати рекреаційну сферу 

узбережжя Азовського моря. Це, в свою чергу, сприятиме розвитку поселень 

приморсько-фасадного типу розселення півдня регіону. 

2) Відповідно до реформи децентралізації, доцільно на основі опорного 

каркасу розселення створювати центри нових адміністративних одиниць 

(округів).  

3) За рахунок потужної сировинної бази, енергетичного та металургійного 

комплексу, інвестиційної привабливості регіону доцільною є розробка 

перспективних родовищ Приазовського залізорудного району. Внаслідок чого 

можуть  зникнути деякі поселення, покращитись інфраструктура та 

підвищитись зайнятість населення в районі знаходження родовищ.  
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4) З урахуванням периферійного положення Запоріжжя відносно РСР, 

доцільно розвивати субрегіональні центри за рахунок інвестицій в 

промисловість та сільське господарство.  

5) В периферійних районах області та сільській місцевості необхідно 

забезпечити соціальною, житлово-комунальною та транспортною 

інфраструктурою віддаленні території за допомогою реформи децентралізації. 

6) Підвищити рівень зайнятості населення регіону та зменшити міграцію 

трудових ресурсів за кордон за рахунок підвищення заробітних плат, 

відродження або відкриття нових промислових підприємств, розвитку закладів 

соціальної та рекреаційної сфери. 

7) Відновлення державної програми грошових виплат за народження дітей, 

сприятиме покращенню природного приросту населення.  

8) Зменшити негативну кількісну та якісну трансформацію за рахунок 

розвитку субрегіональних центрів, оскільки центр РСР займає периферійне 

положення. 

9) За рахунок високої освоєнності земельних ресурсів в умовах зміни 

клімату в регіоні доцільно вирощувати нові сільськогосподарські культури, які 

більш характерні для даних кліматичних умов.    

 

 

Висновки до розділу  4 

 

 

1. В трансформації системи розселення Запорізької РСР, як у всіх 

регіонах України, є певні проблеми та перспективи розвитку. Серед проблем 

можна виділити: проблеми країни в цілому (негативні демографічні показники, 

нестабільна соціально-економічна ситуація, політично-військова 

нестабільність, недосконалий рівень забезпеченості та розвитку соціальної та 

транспортної інфраструктури в поселеннях), проблеми характерні для регіону 

(поляризація населення в обласному центрі, екологічне забруднення довкілля 
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із-за потужного промислового комплексу в регіоні та закриття 

неконкурентоспроможних промислових підприємств) та локальні проблеми.   

2. За прогнозами, чисельність населення Запорізької РСР до 2025 р. 

скоротиться приблизно на 6,3%. Значної трансформації завдадуть: прийняття 

нового Закону «Про засади адміністративно-територіального устрою України», 

проведення реформи децентралізації з укрупнення районів (утворення так 

званих округів), створення госпітальних та освітніх округів в регіоні. 

3. На нашу думку, в 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 на дві частини: північну віднести до Запорізького району, а південну 

– до Пологівського.  

4. До головних перспектив трансформації системи розселення можна 

віднести: реформу децентралізації, розвиток рекреаційної сфери уздовж 

узбережжя Азовського моря, розробку та експлуатацію  Приазовського 

залізорудного району, розвиток вітрової та сонячної енергетики і т.д.    

 

Основні наукові результати розділу опубліковані автором у працях [89; 

101; 119]. 
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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, 

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. 
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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 
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та методу експертних оцінок було визначено головні проблеми та загрози, 

сильні сторони та перспективні напрями розвитку Запорізької регіональної 

системи розселення. 
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ДОДАТОК А 

Показники демографічної ситуації в Запорізькій області 

 

Рис. А.1. Чисельність населення в районах та містах обласного 

значення Запорізької області станом на 01.01.2017 р. 

 (побудовано автором за даними [126]) 

 

Рис. А.2. Густота населення по районах Запорізької  області  

станом на 01.01.2017 р. (побудовано автором за даними [126]) 
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Таблиця А.1 

Природний рух населення за період 2010-2017 рр.*   

 Природний приріст, скорочення (-) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2010-

2017  

Міста обласного підпорядкування 

Запоріжжя -3911 -3265 -2901 -3297 -3684 -4341 -5055 -5332 -31786 

Бердянськ  -831 -715 -623 -675 -658 -921 -936 -1140 -6499 

Енергодар 152 142 174 149 199 31 -14 -66 767 

Мелітополь -779 -493 -425 -449 -486 -780 -789 -827 -5028 

Токмак -270 -197 -233 -230 -245 -308 -310 -307 -2100 

Адміністративні райони 

Бердянський  -302 -243 -225 -316 -267 -288 -262 -244 -2147 

Більмацький  -230 -228 -159 -175 -207 -246 -284 -283 -1812 

Василівський  -405 -461 -397 -304 -349 -436 -481 -523 -3356 

Великобілозерський  -66 -23 -31 -42 -43 -55 -79 -45 -384 

Веселівський  -142 -45 -64 -76 -112 -105 -129 -166 -839 

Вільнянський  -350 -309 -177 -238 -254 -387 -322 -395 -2432 

Гуляйпільський  -266 -194 -211 -235 -213 -232 -227 -309 -1887 

Запорізький  -435 -314 -268 -280 -269 -475 -489 -504 -3034 

К-Дніпровський  -338 -333 -175 -308 -255 -343 -307 -397 -2456 

Мелітопольський  -158 -200 -152 -141 -228 -358 -338 -386 -1961 
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Продовження табл. А.1 

Михайлівський  -279 -237 -179 -181 -237 -251 -272 -321 -1957 

Новомиколаївський  -180 -184 -148 -167 -127 -121 -219 -210 -1356 

Оріхівський  -365 -341 -283 -301 -319 -338 -387 -445 -2779 

Пологівський  -329 -226 -266 -274 -265 -326 -401 -407 -2494 

Приазовський  -188 -169 -118 -181 -232 -264 -212 -238 -1602 

Приморський  -173 -264 -205 -212 -278 -292 -221 -315 -1960 

Розівський  -121 -81 -81 -84 -73 -127 -122 -107 -796 

Токмацький  -240 -192 -89 -125 -189 -205 -191 -228 -1459 

Чернігівський  -146 -83 -158 -147 -119 -82 -142 -162 -1039 

Якимівський  -183 -180 -130 -75 -150 -237 -276 -246 -1477 

Запорізька 

область 
-10535 -8835 -7524 -8364 -9060 -11487 -12465 -13603 -81873 

Середній 

показник по 

Україні 

-8022 -6480 -5697 -6349 -6949 -7626 -7775 -8756 -57654 

 

*  Розраховано автором за даними Державної служби статистики України та Головного 

укправління статистики в Запорізькій області 
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Таблиця А.2 

Міграційний рух населення за період 2010-2016 рр.*  

 Міграційний приріст, скорочення (-) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2010-

2016 

Міста обласного підпорядкування 

Запоріжжя -287 -643 946 -1107 -591 -725 -1689 -2407 

Бердянськ  449 125 85 148 192 52 -1187 1051 

Енергодар -57 12 -104 -321 -254 -182 -157 -906 

Мелітополь 294 237 524 354 120 156 -35 1685 

Токмак 35 -55 61 6 -43 -5 -118 -1 

Адміністративні райони 

Бердянський  -24 24 -9 67 44 3 -8 105 

Більмацький  -41 -129 -58 -90 -125 -54 -38 
-497 

Василівський  -56 63 9 -57 -187 -130 -38 
-358 

Великобілозерський  16 -25 -33 -14 -12 -26 -15 
-94 

Веселівський  -50 -18 -26 -54 -27 -43 -36 
-218 

Вільнянський  93 83 179 276 72 112 -39 
815 

Гуляйпільський  -146 -151 -152 -128 -47 -56 -39 
-680 

Запорізький  613 628 506 291 348 247 217 
2850 

К-Дніпровський  16 -30 -34 17 -23 84 -6 
30 

Мелітопольський  -211 -199 -190 75 88 125 23 -289 

Михайлівський  110 59 89 93 35 87 17 490 
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Продовження табл. А.2 

Новомиколаївський  -52 -42 -15 -41 -11 -20 -59 -181 

Оріхівський  77 5 -24 -1 -49 -29 -43 -21 

Пологівський  -97 -255 -225 -112 -3 -104 57 -739 

Приазовський  -62 -44 -80 -65 -107 -95 -55 -453 

Приморський -22 -10 64 -9 -4 12 2 33 

Розівський  -77 -74 -95 -19 -65 -17 -11 -347 

Токмацький  -120 -72 -125 -151 -161 -132 -64 -761 

Чернігівський -207 -191 -133 -121 -28 -61 -44 -741 

Якимівський  -8 -110 -61 -83 -9 4 -22 -267 

Запорізька область 186 -812 1099 -1046 -847 -797 316 -1901 

Середній показник 

по Україні 
0 0 0 0 941 593 443 1977 

 

*  Розраховано автором за даними Державної служби статистики України та Головного 

укправління статистики в Запорізькій області 
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Рис. А.5. Розподіл населення за формами розселення 

 в Запорізькій області (тис. осіб) (побудовано автором за даними [126]) 

 

 

 

 

Рис. А.6. Природний приріст, скорочення (-) в містах обласного 

значення  в Запорізькій області за період 2010-2016 рр. (осіб)  

(побудовано автором за даними [126]) 
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Рис. А.7. Статева структура населення Запорізької області (тис. осіб) 

(побудовано автором за даними [126]) 

а)  

б)  

Рис. А.8. Статево-вікова піраміда населення  

Запорізької області у 2013 році (осіб): а) міського; б) сільського 

(побудовано автором за даними [126]) 
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а)    б)  

в)  

Рис. А.9. Розподіл населення в Запорізькій області 

за віком (тис. осіб): а) 0-15 років; б) 16-59 років; в) 60 років і старше  

(побудовано автором за даними [126]) 

 

 

 

 

Рис. А.10. Кількість новонароджених в Запорізькій області  

за період 1995-2014 рр.(осіб) (побудовано автором за даними [126]) 
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Рис. А.11. Розподіл померлих дітей у віці до 1 року за статтю 

в Запорізькій області (осіб) (побудовано автором за даними [126]) 

 

Рис. А.12. Коефіцієнти народжуваності за віком матері в Запорізькій 

області (на 1000 жінок відповідного віку)  

(побудовано автором за даними [9; 126]) 

 

Рис. А.13. Причини смертності населення Запорізької області  

за період 2005-2015 рр. у % (побудовано автором за даними [126]) 
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Рис. А.14. Міграційний приріст, скорочення (-) населення 

 за формами розселення в Запорізькій області (осіб)  

(побудовано автором за даними [126]) 

 

Рис. А.15. Динаміка міграційного приросту населення в містах 

обласного значення Запорізької області за період 2010-2016 рр. (осіб) 

 (побудовано автором за даними [126]) 

 

Рис. А.16. Сума сальдо міграцій в містах обласного  

підпорядкування та їх районах за період 2010-2016 рр. (осіб)  

(побудовано автором за даними [126]) 
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а)  

б)  

Рис. А.17. Економічна активність населення працездатного віку в 

Запорізькій області за період 2010-2015 рр. (у % до населення відповідної 

вікової групи): а) за статтю; б) за місцем проживання 

 (побудовано автором за даними [126]) 

 

Рис. А.18. Розподіл економічно активного населення за рівнем освіти у 

2013 році в Запорізькій області (у %) (побудовано автором за даними [177]) 
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ДОДАТОК Б 

Показники розвитку виробничої сфери в Запорізькій області 

Таблиця Б.1 

Структура промислового виробництва Запорізької області за період 

2004-2016 рр. (у %)*  

 

Структура промислового виробництва у % 
2

0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

Добувна 

промисловість і 

розроблення кар'єрів 
1,2 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,7 2,6 2,9 3,6 3,2 2 2,1 

Переробна 

промисловість: 
81 80,9 79,7 80,2 79,7 74,1 74,3 74,5 72 70,9 73,2 72,6 71,7 

- чорна та кольорова 

металургія 
39,3 41,8 37,9 34,5 34,5 28,5 34,4 35,2 30,3 29,4 35,4 35,9 33,9 

- машинобудування 22,6 19 22,5 27,7 26,5 24 19 20,1 19,9 19,2 15,9 14,7 11,9 

- хімічна 

промисловість 
1,9 2,2 2,1 1,8 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7 1,8 1,7 1,5 1,3 

- нафтопереробна 

промисловість 
5,3 4,9 3,9 3,7 4,5 3,8 4,7 4,7 4,4 4,1 4,4 4,1 3,4 

- фармацевтична 

промисловість 
0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

- гумо-пластмасова 

промисловість, інша  

неметалева 

мінеральна 

продукція 

3 3,2 2,8 2,6 2,4 2,8 2,9 2,7 2,4 2,4 2,4 2,4 2,7 

- деревообробна та 

целюлозно-паперова 

промисловість 

0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 

- харчова 

промисловість 
7,2 8,2 8,6 8 8,7 11,8 9,7 8,2 8,9 9,8 9,2 10,1 13,9 
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Продовження табл. Б.1 

- легка 

промисловість 

0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

- меблева 

промисловість 
0,8 0,5 0,8 0,9 0,5 0,4 1,1 1,2 3,6 3,3 3,3 3 3,7 

Постачання 

електроенергії, газу, 

пари та 

кондиційованого 

повітря 

17,8 17,5 18,7 18,2 17,9 23,5 21,9 21,7 24 24,4 22,8 24,7 25,7 

Водопостачання; 

каналізація, 

поводження з 

відходами 

- - - - - - 1,1 1,2 1,1 1,1 0,8 0,7 0,5 

Запорізька область 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

*  Розраховано автором за даними Головного укправління статистики в Запорізькій області 

 

 

 

 

Рис. Б.1. Структура промислового виробництва Запорізької області 

(побудовано автором за даними [126]) 
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Таблиця Б.2 

Структура реалізованої промислової продукції по містах 

 та районах Запорізької області * 

 2010 2012 2013 2014 

Міста обласного підпорядкування 

Запоріжжя 75,6 74,2 71,1 71,8 

Енергодар 12,8 14,1 15,1 14,7 

Бердянськ 2,1 2,4 2,5 2,5 

Мелітополь 2,0 2,1 2,4 2,1 

Токмак 0,3 0,3 0,3 0,2 

Адміністративні райони 

Бердянський  - - - - 

Більмацький  0,0 0,0 0,0 0,0 

Василівський  2,5 2,7 3,3 2,9 

Великобілозерський  - - - - 

Веселівський  0,0 0,1 0,1 0,1 

Вільнянський  0,4 0,4 0,5 0,4 

Гуляйпільський  0,1 0,1 0,1 0,0 

Запорізький  2,2 1,1 1,5 1,3 

К.-Дніпровський  0,1 0,1 0,1 0,1 

Мелітопольський  0,3 0,1 0,1 0,1 

Михайлівський  - - - - 

Новомиколаївський  - - - - 

Оріхівський  0,2 0,2 0,2 0,2 

Пологівський  1,4 1,8 1,7 2,0 

Приазовський  - - - 1,2 

Приморський  - - 0,0 0,0 

Розівський  - - - - 

Токмацький  0,0 - - - 

Чернігівський  0,0 0,0 0,1 - 

Якимівський  - - - - 

 

*  Складено автором за даними Головного укправління статистики в Запорізькій області 
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Рис. Б.2. Структура реалізованої промислової продукції по містах та 

районах Запорізької області (2010 р., 2012 р., 2014 р.)  

(побудовано автором за даними [152]) 
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Таблиця Б.3 

Середньорічна кількість штатних працівників 

 за видами промислової діяльності (осіб)* 

Промисловість 2010  у % 2012 у % 2013 у % 2014 у % 

Загальна кількість 
175263 100 170461 100 163139 100 151159 100 

Добувна 

промисловість 

6316 3,6 6672 3,9 6752 4,1 6890 4,6 

Переробна 

промисловість: 

129489 73,9 127762 75,0 122804 75,3 111072 73,4 

– виробництво 

харчових продуктів 

14752 8,4 13447 7,9 12825 7,9 11547 7,6 

– текстильне 

виробництво 

3488 2,0 3666 2,2 1440 0,9 2982 2,0 

– виготовлення 

виробів з деревини, 

виробництво паперу 

983 0,6 890 0,5 875 0,5 625 0,4 

– виробництво 

коксу та продуктів 

нафтоперероблення 

2942 1,7 3157 1,8 2138 1,3 2108 1,4 

– виробництво 

хімічних речовин і 

хімічної продукції 

2172 1,2 1551 0,9 3916 2,4 6642 4,4 

– виробництво 

основних 

фармацевтичних 

продуктів 

237 0,1 322 0,2 320 0,2 317 0,2 

– виробництво 

гумових і 

пластмасових 

виробів, іншої 

неметалевої 

мінеральної 

продукції 

10150 5,8 6571 3,9 7485 4,6 5206 3,4 
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Продовження табл. Б.3. 

– металургійне 

виробництво 

41369 23,6 39514 23,2 36662 22,5 29351 19,4 

– виробництво 

комп'ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції 

5586 3,2 4933 2,9 5884 3,6 3756 2,5 

– виробництво 

електричного 

устаткування 

10851 6,2 12926 7,6 8535 5,2 12128 8,0 

– виробництво 

машин і 

устаткування 

5958 3,4 6828 4,0 6785 4,2 5961 3,9 

– виробництво 

автотранспортних 

засобів 

24664 14,1 28343 16,6 27752 17,0 25661 17,0 

– виробництво 

меблів 

6337 3,6 5614 3,3 8187 5,0 4788 3,2 

Постачання 

електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого 

повітря 

32331 18,4 28962 17,0 27377 16,8 26750 17,7 

Водопостачання; 

каналізація, 

поводження з 

відходами 

7127 4,1 7065 4,1 6206 3,8 6447 4,3 

 

* Складено за даними Головного укправління статистики в Запорізькій області 
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Рис. Б.3. Кількість працюючих у промисловості Запорізької області  

(тис. осіб) (побудовано автором за даними [152; 177]) 

 

 

 

Рис. Б.4. Структура середньорічної кількості штатних працівників за 

видами промислової діяльності в Запорізькій області у 2014 році (у %) 

(побудовано автором за даними [152]) 
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Рис. Б.5. Структура кількості малих промислових підприємств за 

видами діяльності в Запорізькій області у 2014 році (у%)  

(побудовано автором за даними [152]) 

 

 

 

Рис. Б.6. Динаміка індексу обсягів сільськогосподарського 

виробництва Запорізької області у 1991-2016 роках (у%)  

(побудовано автором за даними [126]) 
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Таблиця Б.4 

Структура кількості малих промислових підприємств  

за видами діяльності (у%) * 

Промисловість 2011 2012 2013 2014 

Загальна кількість 100 100 100 100 

Добувна промисловість 0,9 0,9 1,1 1,2 

Переробна промисловість: 87,9 88,4 87,4 86,7 

– виробництво харчових продуктів 12,9 11,9 11,7 11,0 

– текстильне виробництво 4,2 4,3 4,2 4,5 

– виготовлення виробів з деревини, виробництво 

паперу 
7,7 8,8 8,1 8,5 

– виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 
0,3 0,3 0,4 0,2 

– виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 3,3 3,2 3,4 3,3 

– виробництво основних фармацевтичних продуктів 0,5 0,4 0,2 0,3 

– виробництво гумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції 
9,7 9,1 9,8 9,8 

– металургійне виробництво 11,5 12,2 12,5 11,9 

– машинобудування: 15,0 15,4 15,4 15,5 

виробництво комп'ютерів, електронної та 

оптичної продукції 
1,3 1,3 1,4 1,3 

виробництво електричного устаткування 3,4 3,5 3,8 3,7 

виробництво машин і устаткування 8,8 9,4 9,1 9,3 

виробництво автотранспортних засобів 1,5 1,2 1,1 1,2 

– виробництво меблів; ремонт і монтаж машин і 

устаткування 
22,8 22,8 21,7 21,7 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
1,9 2,4 3,1 3,4 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 
9,3 8,3 8,4 8,7 

 

* Складено за даними Головного укправління статистики в Запорізькій області 
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Рис. Б.7. Виробництво  основних  сільськогосподарських  культур в 

Запорізькій області у  1990–2015 роках (тис. т) 

(побудовано автором за даними [172]) 
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Рис. Б.8. Посівні площі основних сільськогосподарських культур в 

Запорізькій області у 1990–2015 роках (тис. га) 

(побудовано автором за даними [172]) 
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Рис. Б.9. Структура виробництва основних  сільськогосподарських  

культур в Запорізькій області у 1990 р. та 2015 р. (тис. т)  

(побудовано автором за даними [56]) 

 

Рис. Б.10. Структура посівних площ основних сільськогосподарських 

культур в Запорізькій області у 1990 р. та 2015 р. (тис. га)  

(побудовано автором за даними [56]) 

 

 

 

 



239 

 

а)  

б)  

Рис. Б.11. Виробництво  основних  сільськогосподарських  культур 

за  категоріями  господарств в Запорізькій області:  

а) у 1995 р.; б) у 2015 р. (побудовано автором за даними [172]) 
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Рис. Б.12. Питома вага виробництва основних видів продукції  

рослинництва в 2015 році в  сільськогосподарських підприємствах по 

районах Запорізької області (побудовано автором за даними [172]) 
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Таблиця Б.5 

Посівні площі сільськогосподарських культур у 2015 році в 

сільськогосподарських підприємствах по районах Запорізької області* 

(тис. га) 

 

Усього 

 У тому числі 

Зернові та 

зернобобові 

культури 

Технічні 

культури 

Картопля 

і овоче-

баштанні 

культури 

Кормові 

культури 

Адміністративні райони 

Бердянський  86,0 46,5 37,0 * 2,5 

Більмацький  60,9 34,4 24,0 - 2,5 

Василівський  53,3 34,4 18,2 0,1 0,6 

Великобілозерський  24,2 14,6 8,6 * 1,0 

Веселівський  49,9 29,1 18,2 0,1 2,5 

Вільнянський  66,8 38,8 27,5 0,1 0,4 

Гуляйпільський  67,3 38,9 26,7 0 1,7 

Запорізький  54,3 33,0 20,5 0,1 0,7 

К.-Дніпровський  41,5 24,9 15,8 * 0,7 

Мелітопольський  68,1 40,9 24,2 0,3 2,7 

Михайлівський  45,2 29,3 15,0 0,4 0,5 

Новомиколаївський  37,5 20,7 16,2 * 0,6 

Оріхівський  73,7 43,5 29,6 0,1 0,5 

Пологівський  71,2 46,1 24,9 * 0,2 

Приазовський  68,5 48,3 19,7 - 0,5 

Приморський  56,4 33,7 21,1 0 1,6 

Розівський  25,5 15,2 9,2 - 1,1 

Токмацький  51,9 31,4 19,5 - 1,0 

Чернігівський  57,3 36,5 19,2 * 1,6 

Якимівський  49,1 30,1 18,0 0,6 0,4 

Всього по області 1108,6 670,3 413,1 1,8 23,3 
*  Складено автором за даними Головного укправління статистики в Запорізькій області 
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Рис. Б.13. Виробництво пшениці озимої в сільськогосподарських 

         підприємствах по районах Запорізької області  

(побудовано автором за даними [172]) 

 

Рис. Б.14. Виробництво ячменю ярого в  сільськогосподарських 

         підприємствах по районах Запорізької області 

(побудовано автором за даними [172]) 
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Рис. Б.15. Виробництво зерна кукурудзи в  сільськогосподарських  

підприємствах по районах Запорізької області 

(побудовано автором за даними [172]) 

 

Рис. Б.16. Виробництво соняшнику в сільськогосподарських 

         підприємствах по районах Запорізької області 

(побудовано автором за даними [172]) 
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а)  

б)  

Рис. Б.17 . Структура поголів'я сільськогосподарських тварин  за  

категоріями  господарств в Запорізькій області: а) в 1995  р.; б) в 2015 р. 

(побудовано автором за даними [172]) 
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Таблиця Б.6 

Кількість сільськогосподарських тварин  

 у  1990–2015 роках* 

(усі категорії господарств; на кінець року; тис. голів) 
Р

о
к

и
 

В
ел

и
к

а
 р

о
г
а
т
а
 х

у
д

о
б
а
 

У
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 
к

о
р

о
в

и
 

С
в

и
н

і 

В
ів

ц
і 

т
а
 к

о
зи

 

У
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 
в

ів
ц

і 

К
о
н

і 

П
т
и

ц
я

, 

м
л

н
. 

г
о
л

ів
 

1990 1082,7 364,8 1034,2 743,5 725,1 11,8 12,1 

1995 757,0 293,6 558,0 248,4 217,1 9,8 6,1 

2000 296,8 134,2 263,3 60,2 28,5 6,3 4,3 

2005 173,0 86,0 288,8 43,8 18,6 3,1 5,3 

2010 109,3 61,7 370,3 46,3 24,0 1,8 6,1 

2011 107,8 60,7 342,6 49,9 26,8 1,8 5,7 

2012 117,7 61,1 335,3 52,3 28,6 1,5 6,0 

2013 118,6 61,1 347,3 55,9 30,8 1,4 6,1 

2014 105,6 58,9 321,5 57,7 33,5 1,3 6,3 

2015 104,9 58,6 304,1 56,0 31,4 1,2 6,1 

 

*  Складено автором за даними Головного укправління статистики в Запорізькій області 
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Таблиця Б.7 

Поголів'я сільськогосподарських тварин на сільськогосподарських 

підприємствах по районах  

Запорізької області у 1995 р. та 2015 р.* 

Райони 

Велика 

рогата 

худоба 

(голів) 

Корови 

(голів) 
Свині (голів) 

Вівці та 

кози (голів) 

Птиця (тис. 

голів) 

1995 2015 1995 2015 1995 2015 1995 2015 1995 2015 

Бердянський  42946 2557 15840 987 17729 611 33126 * 24,5 * 

Більмацький 38633 1729 14511 680 40628 3315 13572 * 194,4 * 

Василівський 32691 87 12555 27 10863 13754 4926 909 51,5 * 

Великобілозер-

ський 
12255 * 

3766 * 5786 10980 973 * 1,3 * 

Веселівський 31354 1926 12203 856 23605 19848 1771 266 15,0 * 

Вільнянський 38119 247 10988 126 22062 12520 1496 200 207,6 * 

Гуляйпільський 46080 2145 13314 673 30639 9631 3297 684 215,9 493,8 

Запорізький 41890 1047 14886 315 14923 1275 376 * 202,7 * 

К.-Дніпровський 19268 1583 4648 650 10801 18778 3521 * 62,2 * 

Мелітопольський 41697 2600 14101 828 21251 6466 6612 1506 71,9 * 

Михайлівський 26869 * 9407 * 13522 23214 7754 * 20,1 * 

Новомиколаїв-

ський 
25121 * 

8619 * 19378 16189 8161 306 93,0 * 

Оріхівський 29646 388 12954 172 15074 14401 5341 * 715,6 1222,9 

Пологівський 35941 * 10818 * 31347 1435 12832 2211 71,1 * 

Приазовський 47584 * 16852 * 24756 18335 16033 576 27,4 18,5 

Приморський 36878 1219 11794 417 12312 8031 24281 990 25,9 * 

Розівський 16866 * 5407 * 8319 * 4205 * * * 

Токмацький 36643 777 12549 384 19250 4313 5287 * 676,8 * 

Чернігівський 34077 826 11213 328 19712 13795 15407 * 27,0 * 

Якимівський 31306 * 12221 * 16602 4380 28407 * 15,5 
* 

 

*  Складено автором за даними Головного укправління статистики в Запорізькій області 
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Таблиця Б.8 

Виробництво сільськогосподарських продуктів на 

сільськогосподарських підприємствах по районах  

Запорізької області у 1995 р. та 2015 р.*  

Райони 
М'яса (тис. т 

у живій масі) 

Молока  

(тис. т) 

Яєць 

(млн. шт.) 
Вовни (ц) 

1995 2015 1995 2015 1995 2015 1995 2015 

Бердянський  4,8 0,5 28,2 5,0 1,8 * 1456 * 

Більмацький 4,0 0,8 25,6 3,6 19,6 * 586 * 

Василівський 3,8 2,8 21,0 0,1 2,0 * 324 * 

Великобілозерський 1,7 2,2 9,2 * 0,0 * 29 * 

Веселівський 4,1 3,6 25,3 2,4 0,2 * 91 * 

Вільнянський 4,1 1,6 15,7 0,2 23,3 * 69 * 

Гуляйпільський 4,7 0,8 29,3 2,9 26,0 128,4 192 14 

Запорізький 4,5 0,8 25,7 1,1 5,2 * 46 * 

К.-Дніпровський 3,1 2,8 7,4 5,6 0,1 * 197 * 

Мелітопольський 4,7 1,6 23,6 2,9 3,3 * 362 33 

Михайлівський 3,6 4,1 13,9 * 1,6 * 331 * 

Новомиколаївський 2,6 1,4 11,5 * 5,6 * 210 * 

Оріхівський 3,1 8,9 15,6 1,1 64,2 140,8 267 * 

Пологівський 4,0 0,8 20,4 * 8,7 * 581 * 

Приазовський 4,0 3,7 27,3 * 1,6 0,3 709 17 

Приморський 4,4 1,1 20,3 1,3 1,6 * 1186 18 

Розівський 1,4 * 8,4 * * * 165 * 

Токмацький 3,7 1,1 21,5 1,9 15,4 * 227 * 

Чернігівський 3,2 2,7 18,4 1,5 0,5 * 559 * 

Якимівський 3,9 0,3 21,3 * 1,3 * 1594 * 

 

*  Складено автором за даними Головного укправління статистики в Запорізькій області 
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ДОДАТОК В 

Показники розвитку соціальної сфери в Запорізькій області 

а)  

б)  

Рис. В.1. Кількість навчальних закладів в Запорізькій області за період 

1995-2016 рр.: а) дошкільних та загальноосвітніх;  б) професійно-технічних 

та вищих (побудовано автором за даними [126]) 

 

 

Рис. В.2. Кількість дошкільних закладів в районах Запорізької області 

за типом поселень у 2016 р.  

(побудовано автором за даними [122]) 
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Рис. В.3. Кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів по 

районах в Запорізькій області за період 2010-2016 рр.  

(побудовано автором за даними [122]) 

 

Рис. В.4. Кількість професійно-технічних навчальних закладів в 

містах обласного значення та районах Запорізької області у 2010 р. та 

2016 р. (побудовано автором за даними [122]) 
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Рис. В.5. Кількість закладів культури та мистецтва в Запорізькій 

області за період 1995-2016 рр. (побудовано автором за даними [126]) 

 

Рис. В.6. Кількість клубних закладів в міських та сільських 

поселеннях по районах Запорізької області у 2014 р.  

(побудовано автором за даними [52]) 

 

Рис. В.7. Кількість бібліотек в міських та сільських поселеннях по 

районах Запорізької області у 2014 р. [52] 
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Рис. В.8. Кількість закладів охорони здоров’я в Запорізькій області  

за період 1995-2016 рр. (побудовано автором за даними [126]) 

 

 

Рис. В.9. Кількість санаторно-курортних та оздоровчих закладів в 

Запорізькій області за період 1995-2016 рр. 

 (побудовано автором за даними [126]) 

 

Рис. В.10. Кількість лікарняних закладів в районах Запорізької області  

у 1995 р. та у 2005 р. (побудовано автором за даними [53]) 
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Таблиця В.1 

Питома вага загальної площі обладнаної водопроводом, каналізацією, 

опаленням, газом та гарячим водопостачанням (у %)  

 
Водопровід Каналізація Опалення Газ 

Гаряче 

водопостачання 

1995 62,3 60,6 59,7 86,2 53,6 

1996 62,1 60,6 60,9 86,7 53,3 

1997 63,3 61,6 61,7 86,8 53,1 

1998 63,5 61,8 61,8 87,0 52,7 

2000 64,3 61,8 62,2 86,8 54,0 

2001 64,6 62,1 62,4 87,0 55,8 

2002 64,8 62,3 62,5 87,1 56,0 

2003 65,0 62,5 62,8 87,4 56,2 

2004 65,2 62,8 63,1 87,4 56,5 

2005 65,5 63,1 63,6 87,4 56,7 

2006 65,5 63,2 63,7 87,5 56,9 

2007 65,9 63,5 64,1 87,6 57,4 

2008 66,4 64,6 64,8 87,6 58,0 

2009 66,9 65,1 65,5 87,8 58,6 

2010 67,2 65,4 66,2 87,7 59,4 

2011 67,7 65,9 66,8 87,6 59,9 

2012 68,0 66,1 67,1 87,6 60,1 

2013 68,2 66,3 67,5 87,6 60,3 

2014 67,7 66,1 82,9 87,1 60,4 

2015 67,7 66,1 82,8 87,0 60,4 

2016
 

67,6 65,9 82,7 87,0 60,2 

 

*  Складено автором за даними Головного управління статистики в Запорізькій області 
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Рис. В.11. Питома вага видів транспорту в Запорізькій області (у % до 

загального обсягу перевезених (відправлених) вантажів) [176, с. 14] 

 

Рис. В.12. Розподіл вантажообороту в Запорізькій області за видами 

транспорту (у % до загального обсягу вантажообороту) [176, с. 15] 
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Рис. 2.13. Вантажооборот автомобільного транспорту 

 по районах Запорізької області у 2000 р. та 2014 р.  

(побудовано автором за даними [176]) 

 

 

 

 

 

Рис. 2.14. Структура загального обсягу перероблених вантажів  

річковим та морськими портами (причалами) у 2000 р. та 2014 р.  

в Запорізькій області (побудовано автором за даними [176]) 
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а)  

б)  

Рис. 2.15. Головні показники за видами транспорту загального 

користування в Запорізькій області: а) перевезення (відправлення) 

пасажирів; б) пасажирооборот (побудовано автором за даними [176]) 

   

Рис. В.16. Пасажирооборот автобусів по районах Запорізької області у 

2005 р. та 2014 р. (млн. пас. км) (побудовано автором за даними [176]) 
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Рис. В.17. Довжина автомобільних доріг загального користування по 

районах Запорізької області (побудовано автором за даними [176]) 
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Рис. Г.2. Динаміка щільності поселенської мережі та середньої відстані 

між поселеннями в ЛСР Запорізької області за період 1970-2017 рр. 

(побудовано автором за даними [77; 126]) 

 

Рис. Г.3. Кількість поселень в ЛСР Запорізької області у 2017 р. 

(побудовано автором за даними [123]) 
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Таблиця Г.1 

Табл. Г.1. Площі забудованих та вільних від забудови територій 

 в ЛСР Запорізької області 

Назва ЛСР 

П
л

о
щ

а
 Л

С
Р

, 

к
м

2
 

П
л

о
щ

а
 

за
б
у

д
о

в
а

н
о

ї 

т
ер

и
т
о

р
ії

 в
 

Л
С

Р
, 
к

м
2
 

П
л

о
щ

а
 в

іл
ь

н
о
ї 

в
ід

 з
а
б

у
д
о

в
и

 

т
ер

и
т
о

р
ії

 в
 

Л
С

Р
, 
к

м
2
 

П
л

о
щ

а
 

за
б
у

д
о

в
а

н
о

ї 

т
ер

и
т
о

р
ії

 в
 

Л
С

Р
, 
%

 

П
л

о
щ

а
 в

іл
ь

н
о
ї 

в
ід

 з
а
б

у
д
о

в
и

 

т
ер

и
т
о

р
ії

 в
 

Л
С

Р
, 
%

 

Бердянська 1859 95,77 1763,23 5,2 94,8 

Більмацька 1335 39,27 1295,73 2,9 97,1 

Василівська 1621 101,37 1519,63 6,3 93,7 

Великобілозерська 469 19,86 449,14 4,2 95,8 

Веселівська 1129 36,66 1092,34 3,2 96,8 

Вільнянська 1273 66,6 1206,4 5,2 94,8 

Гуляйпільська 1301 45,57 1255,43 3,5 96,5 

Запорізька 1714 273,01 1440,99 15,9 84,1 

К.-Дніпровська 1243 92,67 1150,33 7,5 92,5 

Мелітопольська 1829 115,81 1713,19 6,3 93,7 

Михайлівська 1067 66,15 1000,85 6,2 93,8 

Новомиколаївська 915 32,06 882,94 3,5 96,5 

Оріхівська 1598 67,96 1530,04 4,3 95,7 

Пологівська 1344 59,64 1284,36 4,4 95,6 

Приазовська 1947 45,03 1901,97 2,3 97,7 

Приморська 1398 43,16 1354,84 3,1 96,9 

Розівська 610 15,65 594,35 2,6 97,4 

Токмацька 1475 56,12 1418,88 3,8 96,2 

Чернігівська 1200 31,08 1168,92 2,6 97,4 

Якимівська 1856 40,9 1815,1 2,2 97,8 

Всього по області 27183 1344,34 25838,66 4,9   95,1 

 

*  Розраховано автором за даними Профілю Запорізької області в 2015 р. та за допомогою 

програми SASPlanet 
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Рис. Г.5. Кількість міського населення (у %) в ЛСР Запорізької області  

за період 1989-2017 рр. (побудовано автором за даними [126]) 

 

Рис. Г.6. Кількість міського населення відносно сільського в ЛСР 

Запорізької області у 2017 р. (побудовано автором за даними [126]) 
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Рис. Г.7. Динаміка змін чисельності населення по міських поселеннях 

Запорізької області за період 1989-2017 рр. (%)  

(побудовано автором за даними [20; 126]) 

 

Рис. Г.8. Зменшення чисельності населення в сільських поселеннях 

ЛСР Запорізької області за період 1989-2017 рр. (%) 

(побудовано автором за даними [20; 126]) 
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Рис. Г.9. Динаміка щільності сільського населення в ЛСР Запорізької 

області за період 1989-2017 рр. (побудовано автором за даними [20; 126]) 

 

Рис. Г.10. Структурна трансформація поселень Запорізької області 

по групах людності за період 1989-2001 рр.  

(побудовано автором за даними [20; 126]) 
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ДОДАТОК Д 

Внутрішня структура Мелітопольського субрегіонального центру   

 

Рис. Д. 1. Головна площа Мелітопольської ССР 

 

Рис. Д.2. Сквер «Площа Слівен» (м. Мелітополь) 
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Рис. Д.3. Зони громадської ділової та комерційної активності  

по вул. Героїв України (м. Мелітополь) 

 

    

Рис. Д.4. Зони громадської ділової та комерційної активності  

по проспекту Богдана Хмельницького (м. Мелітополь) 
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Рис. Д.5. Зони громадської ділової та комерційної активності  

по вул. Шмідта (м. Мелітополь) 

 

Рис. Д.6. Зони громадської ділової та комерційної активності  

по вул. О. Невського (м. Мелітополь) 
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Рис. Д.7. Навчальні корпуси МДПУ ім. Богдана Хмельницького 



268 

 

 

Рис. Д.8. Мелітопольська міська стоматологічна поліклініка 

 

 

Рис. Д.9. Собор Олександра Невського (м. Мелітополь) 
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Рис. Д.10. Храм Кирила та Мефодія (м. Мелітополь) 

 

 

Рис. Д.11. Храм Святої мучениці Тетяни (м. Мелітополь) 
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Рис. Д.12. Храм Серафима Саровського (м. Мелітополь) 

 

Рис. Д.13. Євангелічна церква «Благодать» (м. Мелітополь) 
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Рис. Д.14. Церква адвентистів сьомого дня (м. Мелітополь) 

   

Рис. Д.15. Нові багатоквартирні багатоповерхові будинки в 

центральному районі м. Мелітополь 
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Рис. Д. 17. Фотогальваністична електростанція на території 

с. Костянтинівка 

 

Рис. Д. 18. Автобусні зупинки в с. Костянтинівка 
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Рис. Д.19 Адміністративні будівлі в с. Костянтинівка 
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ДОДАТОК Е 

Показники прогнозної чисельності населення в Запорізькій РСР 

 

 

Рис. Е. 1. Оптимістичний та песимістичний прогнози чисельності 

населення в Запорізькій РСР до 2025 року за допомогою програми Excel 

(розраховано автором за даними [133]) 
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ДОДАТОК Ж 

Приклад анкети оцінки експертами SWOT-аналізу розвитку  

системи розселення Запорізької РСР 

Форма анкети Ж.1 

Шановні експерти! 

Прошу Вас оцінити за рейтингом (в порядку від найбільш до менш 

важливого чинника) сильні, слабкі сторони, можливості та загрози 

розвитку та трансформації системи розселення Запорізької області.  

 

І. Сильні сторони Запорізької області, які впливають на розвиток 

системи розселення (від 1 до 11) 

Сильні сторони Рейтинг 

Стійкість основних елементів опорного каркасу розселення 

населення Запорізької області. 

 

Вигідне географічне положення території Запорізької 

області, яке сприяє розвитку вітрової та сонячної енергетики. 

 

Переважання урбанізації в регіоні.  

Інвестиційна привабливість регіону.  

Вигідне транспортно-географічне положення відносно 

міжнародних транспортних магістралей. 

 

Потужний промисловий центр – Запоріжжя.  

Наявна сировинна база для багатьох галузей промисловості.   

Наявність декількох субрегіональних центрів, які 

перебирають частину функцій обласного центру на себе. 

 

Розгалужена транспортна мережа, наявність морського порту 

та аеропорту. 

 

Високий рівень освоєнності земельних ресурсів.  

Наявність рекреаційних ресурсів.  
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ІІ. Слабкі сторони Запорізької області, які впливають на систему 

розселення (від 1 до 12) 

Слабкі сторони Рейтинг 

Недостатня забезпеченість півдня Запорізької області 

прісною водою. 

 

Поляризація населення в регіоні.  

Низький рівень соціально-економічного розвитку 

периферійних районів області. 

 

Периферійне положення обласного центру відносно 

регіональної системи розселення. 

 

Екологічне забруднення регіону.  

Закриття неконкурентоспроможних промислових 

підприємств в регіоні. 

 

Залежність від сировинної бази паливної промисловості 

Донбасу. 

 

Природне скорочення населення.  

Закриття закладів соціальної сфери в периферійних районах 

та сільській місцевості. 

 

Зменшення попиту на ринку праці.  

Концентрація сільського господарства на вирощуванні 

соняшнику, який шкодить родючості ґрунтів. 

 

Створення опорних навчальних закладів.  

 

ІІІ. Можливості Запорізької області, які можуть вплинути на 

розвиток системи розселення (від 1 до 4) 

Можливості Рейтинг 

Реформа децентралізації, яка буде сприяти соціально-

економічному розвитку сільської місцевості та периферійних 

районів. 

 

Розвиток рекреаційної сфери уздовж узбережжя Азовського 

моря. 

 

Розвиток інфраструктурної забезпеченості сільських 

поселень. 

 

Розробка та експлуатація резервних родовищ Приазовського 

залізорудного району  
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IV. Загрози Запорізької області, які можуть вплинути на систему 

розселення (від 1 до 4) 

Загрози Рейтинг 

Близькість до території проведення ООС, нестабільність в 

регіоні. 

 

Негативна кількісна та якісна трансформація поселень.  

Міграція трудових ресурсів за кордон у зв’язку зі складною 

соціально-економічною ситуацією в регіоні. 

 

 Зміна кліматичних умов, що загрожує, в майбутньому, 

зникненню родючих ґрунтів та занепаду сільського 

господарства в південних районах Запорізької області.  

 

 

Дякую за допомогу в написанні дисертаційного дослідження! 

P.S. Якщо є пропозиції щодо доповнення чинників, то прошу їх, будь 

ласка, занотувати. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Таблиця Ж.1 

Перелік експертів, які аналізували SWOT-аналіз розвитку системи 

розселення Запорізької РСР 

 ПІБ експерта Науковий 

ступінь, 

вчене 

звання 

Посада, місце роботи 

Експерт 1 Воровка 

Володимир 

Петрович 

д.геогр.н, 

доцент 

Доцент, завідувач кафедри 

екологічної безпеки та 

раціонального 

природокористування МДПУ 

ім. Богдана Хмельницького 

Експерт 2 Марченко 

Оксана 

Анатоліївна 

д.екон.н., 

доцент 

Доцент кафедри економіки, 

управління та 

адміністрування МДПУ 

ім. Богдана Хмельницького 

Експерт 3 Крилов Микола 

Володимирович 

к.геогр.н., 

доцент 

ГО «Спілка краєзнавців 

Мелітопольщини» 

Експерт 4 Сажнєв 

Михайло 

Леонідович 

к.геогр.н., 

доцент 

Доцент кафедри фізичної 

географії і геології МДПУ 

ім. Богдана Хмельницького 

Експерт 5 Левада Ольга 

Михайлівна 

к.геогр.н., 

доцент 

Доцент кафедри туризму, 

соціально-економічної 

географії та краєзнавства 

МДПУ ім. Богдана 

Хмельницького 

Експерт 6 Гришко 

Світлана 

Вікторівна 

к.геогр.н. Старший викладач кафедри 

фізичної географії і геології 

МДПУ ім. Богдана 

Хмельницького 

Експерт 7 Трифонов 

Петро Іванович 

- Заступник начальника, 

начальник відділу доходів 

управління фінансів 

Приазовської 

райдержадміністрації 
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ДОДАТОК И 

 

Рис. И.1. Довідка про використання матеріалів дисертаційної роботи  

при виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи  

«Просторові трансформації в Україні: моделі модернізації  

та планування міських територій» 
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Рис. И.2. Довідка про використання матеріалів дисертаційної роботи  

під час розробки Перспективного плану розвитку Мелітопольського району 

Запорізької області на 2019-2021 роки 
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Рис. И.3. Довідка про використання матеріалів дисертаційної роботи  

під час розробки Проекту «Розробка місцевих схем формування екологічної 

мережі Запорізької області» 
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Рис. И.4. Довідка про впровадження матеріалів дисертаційної роботи в 

навчальний процес Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 
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ДОДАТОК К 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації 
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К.Г. Неліпа // Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Серія «Географічні науки». – Херсон. – Вип. 9, 2018. – С. 69-78. (особистий 

внесок автора: 0,35 д.а. – проаналізовано структурні трансформації 
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