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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У вітчизняних суспільно-географічних дослідженнях 

більша увага приділяється вивченню центрів, ядер соціально-економічного 

розвитку регіонів. Проте не менш важливим елементом геопросторової 

структури регіону є периферійні території. Перед периферійними територіями 

України постала низка викликів, зумовлених негативною динамікою 

демографічних процесів, недостатнім рівнем розвитку соціальної 

інфраструктури, поширенням соціальних негараздів, посиленням соціально-

демографічних диспропорцій, недостатньо ефективним використанням 

територіальних ресурсів.  

Необхідність оптимізації соціально-демографічного розвитку периферій-

них територій зумовлює актуальність суспільно-географічної оцінки факторів 

та просторового аналізу розвитку периферії в різних регіонах України, 

обґрунтування шляхів подолання соціально-економічного відставання 

периферійних територій з урахуванням різного ступеня її периферійності та 

стійкості до загроз соціально-демографічних трансформацій.  

Соціально-демографічний розвиток периферійних територій України 

характеризується неоднорідністю. Територією дослідження обрано 

периферійні території північної частини Луганської області у складі 11 

адміністративних районів, що характеризуються «потрійною» периферійністю, 

тобто території є периферійними як за топологічними (віддалені від центру 

прикордонні території у сфері впливу військового конфлікту), так і 

економічними та соціально-демографічними ознаками. Комплексні 

дослідження такого типу територій поки відсутні. Вищезазначене обумовлює 

актуальність дослідження та вибір теми дисертаційної роботи. 

Методологічну основу суспільно-географічного дослідження соціально-

демографічних трансформацій периферійних територій становлять концепції 

регіональних систем розселення, суспільно-географічного положення, 

територіальної організації життєдіяльності населення та суспільно-

просторових процесів. Дослідження ґрунтується на працях провідних 

вітчизняних вчених в галузі суспільної географії, а також роботах, 

присвячених вивченню різноманітних аспектів трансформаційних процесів у 

регіонах України, у тому числі, просторових аспектів соціально-економічних 

трансформацій, розвитку периферійних та депресивних територій, зокрема 

М. Барановського, В. Джамана, А. Доценка, К. Мезенцева, Н. Мезенцевої, 

І. Мельник, Л. Нємець, К. Нємця, Я. Олійника, І. Пилипенка, Г. Підгрушного, 

М. Пістуна, К. Сегіди, А. Степаненка, О. Топчієва, О. Шаблія, В. Яворської та 

ін.  

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

Дисертаційне дослідження пов’язане з науково-дослідними роботами кафедри 

економічної та соціальної географії Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, зокрема, науково-дослідною роботою «Просторові 
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трансформації в Україні: моделі модернізації та планування міських 

територій» (номер держреєстрації 0116U002636, довідка №050/575-30 від 20 

березня 2018 року). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є виявлення 

особливостей соціально-демографічних трансформацій периферійних 

територій північних районів Луганської області. Для досягнення поставленої 

мети виконувалися такі завдання: 

- на основі аналізу попередніх досліджень удосконалити поняттєво-

термінологічний апарат суспільно-географічного дослідження трансформацій 

периферійних територій регіону; 

- сформулювати методику суспільно-географічного дослідження 

соціально-демографічних трансформацій периферійних територій регіону; 

- здійснити комплексну оцінку факторів соціально-демографічних 

трансформацій периферійних територій північної частини Луганської області; 

- виявити особливості та провести типізацію адміністративних районів 

північної частини Луганської області за ступенем периферійності та стійкістю 

до викликів соціально-демографічних трансформацій; 

- виявити проблеми та обґрунтувати шляхи подолання негативних 

наслідків соціально-демографічних трансформацій периферійних територій 

північної частини Луганської області.  

Об’єктом дослідження є периферійні території північної частини 

Луганської області. Предметом дослідження є соціально-демографічні 

трансформації периферійних територій північної частини Луганської області. 

Методи дослідження. Основними теоретико-методологічними підходами 

дисертаційного дослідження є системно-структурний, територіальний, 

історичний. Для дослідження соціально-демографічних трансформацій 

периферійних територій північної частини Луганської області 

використовувались загальнонаукові та конкретнонаукові методи дослідження. 

Зокрема, в роботі використано методи системного аналізу і синтезу, індукції та 

дедукції, літературний (при обґрунтуванні теоретико-методичних основ 

дослідження периферійних територій, аналізі поняттєво-термінологічного 

апарату), структурного аналізу і синтезу, аналогії, порівняльно-географічного 

(при оцінці факторів та просторовому аналізі соціально-демографічних 

трансформацій периферійних територій), історико-географічних зрізів (при 

дослідженні особливостей формування поселенської мережі та господарського 

освоєння досліджуваної території), математико-статистичний, картографічний 

(при аналізі територіальних відмін у демографічних процесах, соціальних 

трансформацій), таксономічної типізації та групування (при типізації 

адміністративних районів за ступенем периферійності та стійкістю до загроз 

соціально-демографічних трансформацій, групуванні поселень за людністю, 

географічним положенням, функціями). 

Інформаційну базу дисертаційної роботи становлять дані Головного 

управління статистики в Луганській області, звітні матеріали Луганської 

обласної військово-цивільної адміністрації, структурних підрозділів  районних 
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державних адміністрацій, районних центрів зайнятості населення Луганської 

області, матеріли Луганського обласного архіву, а також результати власних 

досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

вперше: 

- здійснено комплексну оцінку факторів соціально-демографічних 

трансформацій периферійних територій північної частини Луганської області; 

- проведено типізацію північних районів Луганської області за ступенем 

периферійності та стійкістю до викликів соціально-демографічних 

трансформацій, визначено їх особливості; 

удосконалено:  

- поняттєво-термінологічний апарат суспільно-географічного  

дослідження трансформації периферійних територій регіону; 

- методику суспільно-географічного дослідження соціально-

демографічних трансформацій периферійних територій регіону; 

набуло подальшого розвитку:  

       - виявлення проблем та обґрунтування шляхів подолання негативних 

наслідків соціально-демографічних трансформацій периферійних територій 

північної частини Луганської області. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів.  

Дисертаційне дослідження робить внесок в теорію економічної та соціальної 

географії з точки зору обґрунтування ознак периферійних територій, їх 

типізації, оцінки факторів та виявлення просторових особливостей соціально-

демографічних трансформацій периферійної частини регіону.  

Практичне значення результатів дослідження полягає у виявленні 

територіально-часових особливостей формування поселенської мережі та 

господарського освоєння, сучасних соціально-демографічних трансформацій 

периферійних територій північної частини Луганської області. Розроблена 

методика може бути основою для подальших досліджень периферійних 

територій інших регіонів України.  

Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути використані у 

навчальному процесі вищих навчальних закладів, у практичній діяльності 

органів державної, регіональної влади та місцевого самоврядування (зокрема, 

Міністерства соціальної політики України, Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 

Луганської обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної 

адміністрації тощо) для оптимізації процесів територіального управління, при 

розробці регіональних та районних програм соціально-економічного розвитку. 

Результати дисертаційного дослідження використані у навчальному 

процесі географічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (довідка № 050/547-30 від 20.03.2018 р.) при 

викладанні дисциплін «Економічна та соціальна географія України», 

«Суспільна географії» та «Теорії суспільно-просторової поляризації». 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею, в якій висвітлено результати власних досліджень автора 

щодо суспільно-географічної оцінки факторів та просторового аналізу 

соціально-демографічних трансформацій периферійних територій північної 

частини Луганської 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: 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених  „Шевченківська весна” (Київ, 2015, 2016); Всеукраїнській 

науковій конференції з міжнародною участю „Молоді науковці – географічній 

науціˮ (Київ, 2015, 2016); Міжнародній науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених „Регіон – 2015: суспільно-географічні 

аспекти” (Харків, 2015); Міжнародній науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених „Регіон – 2016: стратегія 

оптимального розвиткуˮ (Харків, 2016); ІІ Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції „Актуальні проблеми країнознавчої науки” (Луцьк, 

2015); Міжнародній науково-практичній конференції „Стратегія розвитку 

прикордонних територій: традиції та інновації” (Курськ, 2015); Міжнародній 

науково-практичній конференції „Географія, екологія, туризм: теорія, 

методологія, практика” (Тернопіль, 2015); Міжнародній науково-практичній 

конференції  „Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук 

шляхів вирішення” (Херсон, 2015); Міжвузівській студентській конференції з 

міжнародною участю „Демографічні ризики ХХІ століттяˮ, присвяченій 

Міжнародному дню народонаселення (Мінськ, 2017). 

Публікації. Основні положення і результати дослідження опубліковані у 

19 наукових працях загальним обсягом 4,0 д.а. (3,8 д.а. належить особисто 

автору), з яких у наукових фахових виданнях 5 статей загальним обсягом 1,9 

д.а. (1,75 д.а. авторські). 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається з вступу, трьох 

розділів, висновків та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 231 

сторінка, з них основного тексту 138 сторінок. Список використаних джерел 

включає 270 найменувань на 29 сторінках. У роботі вміщено 67 таблиць, 54 

рисунків, у т.ч. 23 картосхеми. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, 

сформульовано мету та завдання, визначено об’єктно-предметну область 

дослідження, охарактеризовано теоретичні та методичні основи дослідження, 

розкрито наукову новизну одержаних результатів, їх теоретичну і практичну 

цінність, охарактеризовано апробацію результатів дослідження, структуру 

роботи. 
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У першому розділі «Теоретико-методичні засади суспільно-

географічного дослідження периферійних територій регіону» 

проаналізовано попередні дослідження периферійних територій, визначено їх 

ключові ознаки з точки зору суспільної географії, розкрито поняття соціально-

демографічних трансформацій периферійних територій, сформульовано 

методику суспільно-географічного дослідження периферійних територій 

регіону.  

Периферія як об’єкт дослідження потребує досконалого вивчення та 

окремої уваги з боку вітчизняної суспільної географії. Можна виділити чотири 

ключові ознаки периферійних територій регіону: 1) топологічна – 

територіальна віддаленість від центру регіону, прикордонність географічного 

положення; 2) економічна – нестійкість економічного розвитку, слабкість 

внутрішньої економічної інтеграції, обмеженість участі у територіальному 

поділу праці, напруженість на ринку праці; 3) демографічна – негативна 

демографічна динаміка; 4) соціальна – невідповідність забезпечення закладами 

соціальної інфраструктури потребам населення, поширення соціальних 

негараздів. Периферійність – це властивість території, що передбачає  

поєднання кількох ключових ознак периферії, а периферізація – це процес 

набуття частиною регіону властивостей периферійності (рис. 1). 

 

ПЕРИФЕРІЯ

ПЕРИФЕРІЙНІСТЬ

ПЕРИФЕРІЗАЦІЯ

Елемент геопросторової структури
регіону, територія, віддалена від 
центру

Властивість

Суспільно-просторовий 
процес

 території

 

Рис. 1. Зв’язок та зміст понять „периферіяˮ, „периферійністьˮ, „периферізаціяˮ 

 

Соціально-демографічні трансформації периферійних територій 

охоплюють дві взаємопов’язані групи суспільно-просторових процесів – 

демографічні зміни (передусім пов’язані із природним та механічним рухом, 

зміною статево-вікової структури населення) та соціальні трансформації 

(передусім пов’язані зі зміною забезпеченості закладами соціальної 

інфраструктури та поширенням соціальних негараздів). Соціально-

демографічні трансформації можуть мати як негативні, так і позитивні 

наслідки. У разі відсутності чітких стратегій подолання проблем периферійних 
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територій у регіонах, негативні наслідки соціально-демографічних 

трансформацій посилюються, перетворюючи периферійні території на 

осередки концентрації соціально-демографічних та економічних негараздів, 

стають джерелом соціальної напруги та нестабільності в регіоні. 

Дослідження включає чотири головних етапи: 1) підготовчий 

(формування гіпотези дослідження та створення статистико-інформаційної 

бази дослідження), 2) теоретико-методологічний (систематизація поняттєво-

термінологічного апарату суспільно-географічного дослідження периферійних 

територій; визначення факторів, що впливають на їх соціально-демографічні 

трансформації; обґрунтування методики дослідження), 3) аналітичний (оцінка 

факторів та просторовий аналіз соціально-демографічних трансформацій 

периферійних територій) та 4) синтетичний (типізація периферійних 

територій, виявлення проблем, надання рекомендацій). Доцільним є поєднання 

загальнонаукових (методи індукції та дедукції, структурного аналізу і синтезу, 

аналогії, літературний, експедиційний) та конкретнонаукових (порівняльно-

географічний, історико-географічних зрізів, математико-статистичний, 

картографічний, таксономічної типізації) методів.   

У другому розділі «Оцінка факторів соціально-демографічних 

трансформацій периферійних територій північної частини Луганської 

області» охарактеризовано особливості трансформації периферійних 

територій України в цілому та північної частини Луганщини зокрема, 

охарактеризовано фактори соціально-демографічних трансформацій 

периферійних територій північних районів Луганської області, проведено 

історико-географічний аналіз формування поселенської мережі та 

господарського освоєння північної частини Луганської області, 

проаналізовано специфіку економічного розвитку досліджуваної території. 

Найбільш вразливими в умовах соціально-демографічних трансформацій 

є периферійні території. Більшість периферійних територій в Україні є 

сільськими із високою концентрацію соціально-економічних проблем. 

Сільська периферія вирізняється високим рівнем депопуляції, швидкими 

темпами скорочення населення, порівняно високим рівнем архаїзації сільської 

економіки, переважанням селянських господарств споживчого типу, 

маргіналізацією соціуму, тобто втратою шансів на самостійне відродження. 

Периферійні території України характеризуються  неоднорідністю, 

відсутністю прямої залежності між віддаленістю від обласного центру та 

рівнем господарського розвитку. Найбільш перспективними є периферійні 

території Західної України (де частка „вимираючихˮ сіл втричі менша 

загальнодержавного рівня) та Столичного регіону,  найбільш проблемними – 

Східної України, зокрема північної частини Луганської області. 

Історико-географічний аналіз дозволив виділити три періоди та п’ять 

етапів формування поселенської мережі та господарського освоєння території 

північної частини Луганської області: колонізаційний період (поєднує два 

етапи від другої половини XVI ст. до кінця XVIII ст. та  з кінця XVIII ст. до  

початку ХХ ст.), радянський період (довоєнний та післявоєнний етапи) та 
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пострадянський період (сучасний етап). Якщо протягом першого періоду 

вирішальним фактором були природні умови і ресурси, то в подальшому – 

переважно політичні, адміністративні та економічні чинники. 

Аналіз поселенської мережі та сфери послуг здійснено на прикладі 

Старобільського району. Так, поселенську мережу Старобільського району 

складають 59 поселень, які згруповано за такими класифікаційними ознаками: 

людність поселень (кількість постійного населення), географічне положення 

(близькість до гідрографічної мережі, транспортно-географічне положення) та 

функції. Розподіл поселень Старобільського району за людністю є таким: мале 

міське поселення (1,7%), великі та крупні сільські поселення (27,2%), середні 

сільські поселення (37,3%), дрібні та малі сільські поселенні  (33,9%) (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Система розселення Старобільського району Луганської області  

(дані на початок 2016 року) 

 

Важливим полюсом тяжіння для численних сільських поселень слугує 

Старобільськ. У першому від нього кільці сільрад спостерігаються найбільші 

показники густоти населення. Більшість крупних сільських поселень 
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утворюють у своєму розташуванні полосу меридіонального напрямку, яка 

простягнулась уздовж р. Айдар та залізниці.  

Третина поселень Старобільського району розміщені на вододілах, ще 

третина – на берегах малих річок (по 31,0%); 19,0% – на берегах р. Айдар. 85% 

сільських поселень Старобільщини розташовані на транспортних лініях, проте 

лише 9% на автошляхах національного значення, а 40% на автошляхах 

місцевого значення, 5% на залізниці. Найбільші за людністю поселення лежать 

на транзитних напрямах шляхів сполучення. 64% сільських поселень мають 

сільськогосподарські функції, 36% – змішані. Сфера послуг Старобільського 

району значною мірою визначає соціально-демографічні трансформації на цій 

периферійній територій, але водночас зазнає змін під їх впливом.  

Російська окупація та збройний конфлікт на Сході України суттєво 

погіршили економічний стан північної частини Луганщини. На початок 2016 

року індекс промислової продукції скоротився на 66,0%,  індекс 

сільськогосподарського виробництва – на 19,6%, капітальні інвестиції 

скоротились – 73,9%, обсяг експорту – на 86,4%. Для господарства аграрної 

півночі Луганської області характерне переважання галузей первинного 

сектору економіки та відносно екстенсивне використання земель. Головною 

функцією досліджуваної території є сільське господарство, що доповнюється 

окремими підприємствами промисловості. Північ Луганщини спеціалізується 

на виробництві зернових, соняшнику, м’яса та молока. Рослинництво є 

провідною галуззю сільського господарства , однак площа ріллі у порівнянні з 

попередніми роками дещо скорочується. Посилення рослинницької 

спеціалізації сільського господарства, зменшення обсягів виробництва 

тваринницької продукції ускладнило роботу переробних підприємств, 

загострило ситуацію із зайнятістю населення. Основними товаровиробниками 

стали приватні та фермерські господарства, матеріально-технічні можливості 

яких є обмеженими. Внаслідок військового конфлікту та тимчасової втрати 

контролю над окупованою територією області були розірвані виробничі 

зв’язки між виробниками сільськогосподарської продукції та підприємствами з 

її переробки. Основні підприємства переробної промисловості, що займаються 

виробництвом макаронних, кондитерських, хлібобулочних, м’яса птиці 

залишились на тимчасово окупованій території області. Промислове 

виробництво представлене підприємствами машинобудування, харчової, 

легкої, меблевої, поліграфічної галузей, а також виробництва неметалевої 

мінеральної продукції. 

У третьому розділі «Просторовий аналіз соціально-демографічних 

трансформацій та шляхи оптимізації розвитку північної частини 

Луганської області» проаналізовано демографічні зміни, соціальні 

трансформації у північній частині Луганщини, здійснено типізацію 

адміністративних районів за ступенем периферійності та стійкістю до викликів 

соціально-демографічних трансформацій, виявлено головні проблеми т 

запропоновано шляхи оптимізації соціально-демографічного розвитку 

північної частини Луганської області. 
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Луганська область належить до групи регіонів, у яких демографічна 

ситуація може бути охарактеризована як кризова. Чисельність населення 

регіону на початок 2016 р. становила 2,2 млн. осіб (5,2% від населення 

України), у тому числі міське населення – 1,9 млн. осіб (86,8%), сільське – 0,3 

млн. осіб (13,2%). Територіальну диференціацію демографічних процесів 

найбільшою мірою визначають зовнішні (зокрема економічні, інституційні та 

розселенські фактори) та внутрішні (особливості шлюбно-сімейних відносин 

та статево-вікової структури населення) фактори. Демографічна криза на 

Луганщині була значно глибшою порівняно з іншими областями, що 

зумовлено дією специфічних для регіону факторів народжуваності і 

смертності.  

У 2016 р. Луганська область посіла серед регіонів України передостаннє 

місце за загальним коефіцієнтом народжуваності (9,6 на 1000 осіб), сьоме 

місце за загальним коефіцієнтом смертності (16,0), перше – за смертністю 

немовлят (7,6 на 1000 народжених живими). За темпами природного 

скорочення населення (-6,4 на 1000 жителів) Луганщина передусім за рахунок 

північних аграрних районів стійко входить до першої п’ятірки регіонів, що 

найбільш інтенсивно втрачають населення. У зв’язку з проведенням 

антитерористичної операції на тимчасово окупованій території, продовжується 

міграційний відтік працездатного населення. На території північної 

Луганщини  зареєстровано майже 291 тис. внутрішньо переміщених осіб. 

Найвищий рівень забезпеченості загальноосвітніми середніми 

навчальними закладами характерний для Кремінського, Новопсковського, 

Сватівського, Станично-Луганського, Старобільського, Троїцького районів 

(понад 20 закладів), дошкільними навчальними закладами – Старобільський і 

Сватівський (понад 20 закладів). Найнижчий рівень забезпеченості 

загальноосвітніми середніми та дошкільними навчальними закладами – 

Міловський та Марківський райони (відповідно менше 12 та менше 9 

закладів). Мережа закладів охорони здоров’я характеризується високим рівнем 

територіальної концентрації об’єктів вищого рангу в районних центрах та 

більш-менш рівномірним розподілом по території мережі амбулаторій. 

Суттєвою трансформацією, що особливо інтенсивно відбувається 

протягом  останніх років, є поширення мережевих структур сфери послуг до 

напівпериферійних та периферійних територій. Полюсами тяжіння мережевих 

закладів соціальної інфраструктури на півночі Луганщини є Старобільськ, а 

також Кремінна, Сватове (рис. 3). Прослідковується залежність між людністю 

поселень та розташуванням в них мережевих об’єктів соціальної 

інфраструктури, тобто поширення закладів соціальної інфраструктури на 

досліджуваній території має риси типової ієрархічної форми просторової 

дифузії. 

За сукупністю ознак периферійності всі райони північної частини 

Луганської області було віднесено до трьох типів: центральні, 

напівпериферійні та периферійні (рис. 4). До першого типу віднесено 

Старобільський район, що має центральне положення на досліджуваній 
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території як за топологічної ознакою, межуючи з сімома з 10 решти районів, 

так і за соціально-економічними функціями, забезпечуючи обслуговування 

навколишніх сільських територій, що після тимчасової окупації півдня області 

значно посилились. До напівпериферійних районів, що характеризуються 

наявністю частини ознак периферійності, мають дещо кращий рівень 

соціально-економічного розвитку, віднесено Сватівський, Кремінський, 

Новоайдарський та Станично-Луганський райони, що порівняно компактно 

розміщуються в південній частині досліджуваної території. До периферійних 

районів віднесено Троїцький, Білокуракинський, Новопсковський, 

Марківський, Міловський та Біловодський, що розташовані на півночі 

досліджуваної території, мають вихід до державного кордону з Росією і є 

найменш розвиненими в соціально-економічному відношенні. 
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Рис. 3. Дифузія мережевих структур на території північної частини  

Луганської області 

 

В якості результуючого індикатора, що відображає негативні наслідки 

соціально-демографічних трансформацій, обрано ступінь небезпеки 

поширення бідності. Виділено сім груп адміністративно-територіальних 

одиниць з урахуванням соціально-демографічних та економічних показників, 
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що визначають ступінь небезпеки бідності у 2014 та 2016 роках Якщо у 2014 

році найвищий ступінь небезпеки поширення бідності був характерний для 

Троїцького та Біловодського районів, високий – для решти районів північної 

частини Луганської області (за виключенням Старобільського, де цей показник 

оцінювався як вище середнього), то у 2016 році ситуація загострилася. До 

групи районів з найвищим ступенем небезпеки поширення бідності додалися 

східні прикордонні Марківський, Міловський та Станично-Луганський 

райони. 

Основними проблемами північних районів Луганської області, що 

зумовлені соціально-демографічними трансформаціями, є демографічні 

(зокрема депопуляція, високий рівень смертності та міграційного відпливу 

населення); працересурсні (зокрема нераціональне використання трудового 

потенціалу населення, напружена ситуація на ринку праці); розселенські 

(зокрема деградація та знелюднення сільських поселень, зниження 

комфортності проживання населення, рівня забезпечення їх необхідними 

послугами) та соціальні (зокрема нерівномірність розподілу закладів сфери 

послуг по території тощо). 
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Рис. 4. Типізація північних районів Луганської області за ознакою 

периферійності 
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З метою подолання проблем економічної периферійності території в 

першу чергу необхідно забезпечити відновлення та розвиток транспортної 

інфраструктури, стимулювання розвитку інтенсивного сільського 

господарства як головної сфери зайнятості населення, децентралізацію 

промислового виробництва, розвиток енергозберігаючих технологій. 

Подолання проблем соціальної периферійності передбачає реалізацію 

медичної, освітньої  реформ, забезпечення ефективного функціонування 

житлово-комунального господарства, розвиток мережі каналізації, очистки та 

централізованої подачі води, реконструкцію житлового фонду, подолання 

міграційного відтоку населення. 

Для різних типів периферійних територій пропонується застосовувати 

різні стратегії. Так, для центральний територій варто розробити стратегію  

максимального використання потенціалу географічного положення та 

адміністративного статусу (перетворення їх на так звані “локомотиви змін”), 

для напівпериферійних територій необхідно реалізувати стратегію 

наздоганяння, передусім за рахунок децентралізації господарських та 

управлінських функцій; для периферійних територій доцільною є стратегія 

виживання в умовах прикордонного положення та найвищої концентрації 

соціальних негараздів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Периферійна територія – це  елемент геопросторової структури 

регіону, територія, що віддалена від центру (топологічна ознака периферії) і 

характеризується нестійкістю економічного розвитку, слабкістю внутрішньої 

економічної інтеграції, обмеженістю участі у територіальному поділу праці, 

напруженістю на ринку праці (економічна ознака периферії), негативною 

демографічною динамікою, зокрема зменшенням чисельності населення, 

статевою асиметрією, деформованою віковою структурою, звуженим типом 

відтворення, міграційним відпливом населення (демографічна ознака 

периферії), невідповідністю забезпечення закладами соціальної 

інфраструктури потребам населення, поширенням соціальних негараздів 

(соціальна ознака периферії). Периферійність – це властивість території, що 

передбачає  поєднання кількох ключових ознак периферії, а периферізація – 

процес набуття частиною регіону властивостей периферійності.  

2. Дослідження соціально-демографічні трансформацій периферійних 

територій регіону передбачає аналіз двох взаємопов’язаних груп суспільно-

просторових процесів – демографічних змін та соціально-просторових 

трансформацій. Методика дослідження включає чотири етапи: підготовчий 

(формування гіпотези та створення статистико-інформаційної бази 

дослідження), теоретико-методологічний (систематизація поняттєво-

термінологічного апарату суспільно-географічного дослідження периферійних 

територій; визначення факторів, що впливають на їх соціально-демографічні 

трансформації), аналітичний (оцінка факторів та просторовий аналіз 
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соціально-демографічних трансформацій периферійних територій регіону) та  

синтетичний (типізація периферійних територій, виявлення проблем, розробка 

рекомендацій щодо оптимізації соціально-демографічного розвитку території).  

3. Головними факторами соціально-демографічних трансформацій 

периферійних територій північної частини Луганської області є географічне 

положення, історико-географічні особливості формування поселенської 

мережі та господарського освоєння території, її сучасний економічний 

розвиток. В результаті дослідження виділено три періоди та п’ять етапів 

формування поселенської мережі та господарського освоєння північної 

частини Луганської області: колонізаційний період (включає два етапи від 

другої половини XVI ст. до кінця XVIII ст. та з кінця XVIII ст. до  початку ХХ 

ст.), радянський період (довоєнний та післявоєнний етапи) та пострадянський 

період (сучасний етап). Якщо у першому періоді вирішальним фактором були 

природні умови і ресурси, то в подальшому – переважно політичні, 

адміністративні та економічні чинники. Нині істотним є вплив військової 

агресії Росії на Сході України.  

         4. Більшість периферійних територій в Україні є сільськими із високою 

концентрацію соціально-економічних проблем. Північна частина Луганської 

області характеризується «потрійною» периферійністю, тобто території є 

периферійними як за топологічними ознаками (прикордонні території у сфері 

впливу військового конфлікту), так і економічними та соціально-

демографічними ознаками. Луганська область належить до групи регіонів, у 

яких демографічна ситуація може бути охарактеризована як кризова. 

Територіальну диференціацію демографічних процесів найбільшою мірою 

визначають зовнішні (зокрема економічні, інституційні та розселенські) та 

внутрішні фактори (особливості шлюбно-сімейних відносин та статево-вікової 

структури населення). Поширення мережевих закладів соціальної 

інфраструктури на досліджуваній території має риси ієрархічної форми 

просторової дифузії. Найбільшими полюсами тяжіння є Старобільськ, а також 

Кремінна, Сватове. За сукупністю ознак периферійності визначено три типи 

адміністративних районів: центральний (Старобільський район, що має 

центральне положення як за топологічною, так і економічною та соціальною 

ознаками), напівпериферійні (що характеризуються наявністю частини ознак 

периферії) та периферійні (які мають вихід до державного кордону з Росією, 

характеризуються найзагрозливішою демографічною ситуацією, найнижчим 

рівнем соціально-економічного розвитку).  

5. Основними проблемами північних районів Луганської області, що 

зумовлені соціально-демографічними трансформаціями, є демографічні, 

працересурсні, розселенські та соціальні. Для різних типів периферійних 

територій пропонується застосовувати різні стратегії. Так, для центральних 

територій варто розробити та реалізувати стратегію максимального 

використання потенціалу географічного положення та адміністративного 

статусу, для напівпериферійних – стратегію наздоганяння (передусім за 

рахунок децентралізації господарських та управлінських функцій), для 
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периферійних територій стратегію виживання в умовах прикордонного 

положення та найвищої концентрації соціальних негараздів. 
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АНОТАЦІЯ 

Бєліков В.О.  Соціально-демографічні трансформації периферійних 

територій північної частини Луганської області. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 

за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

У дисертації проведено суспільно-географічне дослідження соціально-

демографічних трансформацій периферійних територій північної частини 

Луганської області. На основі аналізу попередніх досліджень удосконалено 

поняттєво-термінологічний апарат, сформульовано методику суспільно-

географічного дослідження соціально-демографічних трансформацій 

периферійних територій.  

Здійснено комплексну оцінку факторів соціально-демографічних 

трансформацій периферійних територій північної частини Луганської області. 

Проведено просторовий аналіз демографічних змін та соціальних 

трансформацій периферійних територій північної частини Луганської області. 

Здійснено типізацію районів північної частини Луганської області за ступенем 

периферійності та стійкістю до загроз соціально-демографічних 

траснформацій. 

Ідентифіковано проблеми північних районів Луганської області, що 

зумовлені соціально-демографічними трансформаціями. Запропоновано шляхи 

оптимізації соціально-демографічного розвитку периферійних територій 

Луганської області.  

Ключові слова: периферія, периферійна територія, соціально-

демографічні трансформації, фактори, просторовий аналіз, типізація, 

Луганська область. 

 

АННОТАЦИЯ 

Беликов В. А. Социально-демографические трансформации 

периферийных территорий северной части Луганской области. – 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических 

наук по специальности 11.00.02 – экономическая и социальная география. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2018. 

В диссертации проведено общественно-географическое исследование 

социально-демографических трансформаций периферийных территорий 

северной части Луганской области. На основе анализа предыдущих 

исследований усовершенствован понятийно-терминологический аппарат, 

сформулирована методика общественно-географического исследования 

социально-демографических трансформаций периферийных территорий. 

Осуществлена комплексная оценка факторов социально-демографических 

трансформаций периферийных территорий северной части Луганской области. 

Проведен пространственный анализ демографических изменений и 

социальных трансформаций периферийных территорий северной части 

Луганской области. Проведена типизация районов северной части Луганской 

области по степени периферийности и устойчивости к угрозам социально-

демографических трансформаций. 

Идентифицированы проблемы северных районов Луганской области, 

обусловленные социально-демографическими трансформациями. Предложены 

пути оптимизации социально-демографического развития периферийных 

территорий Луганской области. 

Ключевые слова: периферия, периферийная территория, социально-

демографические трансформации, факторы, пространственный анализ, 

типизация, Луганская область. 

 

SUMMARY 

Bielikov V. Socio-demographic transformations of peripheral areas of the 

Northern part of Luhansk region. – Manuscript.  

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

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

Kyiv, 2018. 

This dissertation is devoting to socio-geographical research of socio-

demographic transformations of the peripheral areas of the northern part of Luhansk 

region. On the basis of the analysis of previous studies had been improving the 

conceptual-terminological apparatus of socio-geographical research of peripheral 

areas transformation. The topological, economic, demographic and social features of 

the periphery were substantiated. In the dissertation had systematized the concept of 

"peripheral areas" as an element of the geospatial structure of the region, 

"peripherality" as a property of the areas and "peripheralization" as a human-spatial 

process of acquiring part of the region of peripherality properties. It had been 

revealing the essence of socio-demographic transformations of peripheral areas of 

the region. It had been describing the possible positive and negative consequences of 

socio-demographic transformations. 

It had been formulating the methodics of human-geographical research of 

socio-demographic transformations of peripheral areas. The selection of four 
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research stages (preparatory, theoretical-methodological, analytical and synthetic) 

and related research procedures had proposed. It had substantiated the expediency of 

using the system of methods. 

The complex estimation of factors of socio-demographic transformations of 

peripheral territories of northern part of Luhansk region had carried out. It had been 

determined that the majority of peripheral areas in Ukraine are rural with a high 

concentration of socio-economic problems. Attention is drawn to the heterogeneity 

of peripheral areas in Ukraine. Territorially, the research object is allocated within 

11 administrative districts of the northern part of the Luhansk oblast, where there is 

a "triple" peripherality, that is, areas are peripheral as topological features (border 

areas in the field of military conflict), as well as economic and socio-demographic 

features. 

As a result of historical geographic analysis, three periods and five stages of the 

settlement network formation and economic development of the territory of northern 

Luhansk region are identified: the colonization period (combining two stages from 

the second half of the XVI century to the end of the XVIII century and from the end 

of the XVIII century to the beginning of the 20th century), the Soviet period (the 

prewar and postwar periods) and the post-Soviet period (modern stage). It is 

determined that if in the first period the natural factors and resources were the 

decisive factor, then in the future – mainly political, administrative and economic 

factors. 

An analysis of the settlement network and the services sector had carried out on 

the example of Starobilsky district. The settlement of the district had been grouping 

according to the following classification grounds: population of settlements (number 

of permanent population), geographical location (proximity to the hydrographic 

network, transport, geographic location) and functions. 

It has been shown that Russian occupation and armed conflict in the East of 

Ukraine have significantly worsened the economic conditions of the northern part of 

Luhansk region. It is revealed that the economy of the agrarian north of Luhansk 

region is characterized by the predominance of branches of the primary sector of the 

economy and the relatively extensive use of land. 

It is determined that the territorial differentiation of demographic processes is 

determined to the greatest extent by external factors (in particular economic, 

institutional and resettlement factors) and internal (features of marriage-family 

relations and gender-age structure of the population). The peculiarities of territorial 

differentiation of social infrastructure on the studied territory are revealed. Particular 

emphasis is placed on the analysis of the population's provision of education and 

health care institutions. It is concluded that a significant transformation, which has 

been particularly intensive in recent years, is the expansion of network structures of 

the service sector to semi-peripheral and peripheral areas. It is determined that the 

distribution of social infrastructure institutions in the studied territory has features of 

a hierarchical form of spatial diffusion. 

The typification of the districts of the northern part of the Luhansk region by 

degree of peripherality had carried out. One central, four semi-peripheral and six 
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peripheral districts are allocated. Seven groups of administrative-territorial units 

have been identified, taking into account socio-demographic and economic 

indicators that determined the extent of the danger of poverty spreading in 2014 and 

2016. 

 Four groups of problems in the northern districts of the Luhansk region have 

been identified due to socio-demographic transformations (demographic, labor 

market, settlement and social issues, priority areas for overcoming the problems of 

the economic and social peripherality of the areas, and proposed  different types of 

peripheral areas to develop and implement various strategies: the strategy use to the 

limit the potential of geographical location and administrative status for the central-

type district, the strategy is catching up 

Key words: periphery, peripheral areas, socio-demographic transformations, 

factors, spatial analysis, typification, Luhansk region. 

 


