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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У кін. ХХ – в перше десятиліття  ХХІ ст. суспільна 

географія переживала процес оновлення, пов’язаний з перекваліфікуванням її 

методологічного статусу, потребою об’єктивного висвітлення тих подій та фактів, які 

або не могли з ідеологічних причин стати предметом окремих студій у попередні 

роки, або висвітлювалися тенденційно. Досвід еволюції суспільно-географічної науки 

важливий для осягнення перспектив її подальшого розвитку, позаяк містить відомості 

про становлення теоретичних засад науки, зародження конкретних напрямів 

досліджень, постановки й розв’язання прикладних завдань. Різнобічне 

інтерпретування розвитку та нагромадження конкретного суспільно-географічного 

знання має тривалу традицію і є елементом більшості сучасних праць. Виняток у 

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

та функціонування наукових шкіл у суспільній географії дає змогу висвітлити 

сутність наукової методології, адже про найпродуктивніші дослідження можна 

говорити саме в рамках наукових шкіл. 

Проблеми формування, типології та функціонування наукових шкіл із теоретико-

методологічних позицій наукознавства викладено у працях вітчизняних і зарубіжних 

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

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

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

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

У сучасній суспільній географії найдокладніше схарактеризовано окремі етапи її 

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

еволюцію науки в межах певних регіональних центрів, проаналізовано розвиток її 

методологічних основ чи окремих напрямів, визначено особливості формування 

наукового потенціалу суспільної географії в Україні. Окреслені проблеми знайшли 

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

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

С. Іщука, Ю. Кандиби, Ю. Кисельова, М. Костриці, О. Краснопольського, 

Н. Краснопольської,  В. Круля, П. Масляка, В. Матвієнка, К. Мезенцева, В. Нагірної, 

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

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

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

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

розробленням системної методології суспільно-географічної науки, наукометричного 

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

вживаним, однак не має однозначного трактування, майже відсутній досвід 

досліджень конкретних наукових шкіл.  

Досить пізнє оформлення історії суспільної географії в самостійний розділ науки 

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

географії в Україні фактично не проводилися. Значущість вивчення наукових шкіл 

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

розгляду їх як самостійної структурної дослідницької діяльності в теоретичному та 

практичному аспектах. Важливість такого дослідження є незаперечною, оскільки 

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



2 
 

 

можливостей. Внутрішні закономірності та потреби динаміки суспільної географії, а 

також соціальні потреби підвищення статусу й ефективності суспільно-географічних 

досліджень вимагають вивчення наукових шкіл. Таке дослідження окреслюється 

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

процесі останнім часом переосмислюється.  

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

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

науково-дослідними роботами, що проводяться у Полтавському національному 

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

політичні трансформації сучасного суспільства», № державної реєстрації 

0115U002238) та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

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

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

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у формулюванні 

теоретичних засад та практичній реалізації цілісного дослідження процесу 

формування наукових шкіл суспільної географії в Україні з детальним розглядом 

пізнавальних можливостей і конкретних результатів функціонування наукових шкіл 

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

- із позиції міждисциплінарного підходу вибудувати логічну модель наукової 

суспільно-географічної школи, обґрунтувати її теоретичний апарат; 

- удосконалити методичні засади вивчення наукових шкіл суспільної географії в 

Україні та систематизувати джерельну базу їх дослідження; 

- схарактеризувати зовнішні та внутрішні чинники формування і функціонування 

наукових шкіл суспільної географії в Україні; 

-  представити періодизацію процесу формування і функціонування наукових 

шкіл суспільної географії в Україні; 

- вивчити типи функціонування наукових шкіл суспільної географії в Україні: 

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

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

суспільної географії в Україні; 

- дослідити приклади організації та функціонування наукових шкіл кожного 

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

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

М. Паламарчука (як школу-колектив); 

- здійснити наукометричний аналіз особливостей функціонування наукових шкіл 

суспільної географії в Україні на основі масиву захищених упродовж 1936–

2015 рр. дисертацій; 

- визначити проблеми розвитку наукових шкіл суспільної географії в Україні та 

перспективні напрями їх досліджень. 

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

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

формування, типи та особливості функціонування наукових шкіл суспільної географії 

в Україні. 

Методологія та методи дослідження. Методологічні основи вивчення наукових 

шкіл суспільної географії в Україні вимагають системного підходу з урахуванням її 

пізнавальних можливостей, історії науки та наукознавства. Історико-географічний 
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підхід до вивчення феномену наукових шкіл дає змогу описати наукові школи за 

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

учнів, виявити чинники формування наукових напрямів і наукових колективів. 

Наукознавчий підхід уможливлює розгляд наукового співтовариства, висвітлення 

внутрішньої сутності наукових шкіл як визнаних наукових напрямів, науково-

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

на свій понятійно-термінологічний та методичний апарат дослідити закономірності й 

особливості наукової суспільно-географічної діяльності в Україні. 

Дослідження наукових шкіл суспільної географії в Україні охопили часовий 

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

комплексний розгляд основних етапів становлення та розвитку наукових шкіл 

суспільної географії в Україні, виявлення характерних особливостей і тенденцій їх 

формування, визначення перспектив подальшого розвитку. Нижня хронологічна межа 

зумовлена зародженням суспільно-географічних досліджень в Україні та часом 

виділення суспільної географії в самостійну наукову дисципліну з власною 

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

докторів географії. Верхня хронологічна межа дослідження – 2015 р.  

Досягнення мети та завдань дослідження ґрунтується на принципах аналізу та 

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

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

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

розвитку суспільної географії в Україні дало змогу перейти від описового рівня 

дослідження до аналітичного та прогностичного. Застосування біографічного методу, 

методів моделювання, періодизації, ретроспективного й перспективного аналізу, 

експертних оцінок, а також методів наукометричного аналізу вможливило 

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

Залучено значний масив архівних матеріалів і літературних джерел, уперше виявлено 

та введено до наукового обігу документи, які зберігаються в архівних фондах. 

Загалом же було опрацьовано понад 250 архівних справ.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробленні 

концептуального підходу та в обґрунтуванні теоретичних і методичних засад 

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

прикладі основних типів наукових шкіл. Теоретичне значення результатів 

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

в суспільній географії України, відтворенні цілісної картини першоджерел, розвитку 

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

залученні до наукового обігу маловідомих чи зовсім невідомих архівних документів і 

матеріалів; теоретичному обґрунтуванні феномену наукових шкіл суспільної 

географії в Україні, практичному здійсненні їх комплексного аналізу.  

При цьому вперше: 

- цілісно вивчено концептуальні підходи до пізнання наукових шкіл у суспільній 

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

ідентифіковано її ознаки; покласифіковано наукові школи; обґрунтовано етапи та 

рівні їх дослідження; 

- вирізнено етапи та обґрунтовано методику ідентифікації наукових шкіл 

суспільної географії в Україні за допомогою формальних і змістовних критеріїв;   
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- залучено до наукового аналізу архівні документи, які репрезентують розвиток 

суспільної географії в Україні;  

- визначено чинники формування наукових шкіл суспільної географії в Україні, 

різновекторно проінтерпретовано напрями розвитку та національні школи в 

зарубіжній суспільній географії, розкрито вплив їх на формування наукових шкіл 

суспільної географії в Україні, проаналізовано ґенезу становлення наукових шкіл у 

галузі суспільної географії;  

- запропоновано періодизацію розвитку суспільно-географічних наукових шкіл в 

Україні й вирізнено найсутнішні характеристики кожного етапу та періоду;  

- здійснено типологічну характеристику наукових шкіл різних типів: школи-

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

роль та здобутки у формуванні суспільної географії в Україні;  

- виструктуровано школи-напрями: на першому етапі географії людини та 

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

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

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

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

ХІХ – на поч. ХХІ ст.;  

- здійснено дослідження форм організації окремих типів наукових шкіл: 

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

формування персонального складу та внесок у становлення суспільної географії в 

Україні; віднайдено важливі документи, що характеризують специфіку становлення 

та функціонування наукової школи Українського науково-дослідного інституту 

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

формування дослідницької програми С. Рудницького, напрями діяльності наукової 

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

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

дослідницького колективу) – найчисельнішої та найпотужнішої за кадровим 

потенціалом наукової школи; 

- різноаспектно вивчено функціональні вияви наукових шкіл шляхом 

проведеного наукометричного дослідження дисертаційного фонду суспільної 

географії в Україні за 1936–2015 рр.;  

- визначено перспективи подальшого становлення та пріоритетні напрями 

досліджень наукових шкіл у галузі суспільної географії;  

удосконалено:  

- наукові засади дослідження історії суспільної географії в Україні в ділянці 

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

реалізації конкретних пошукових завдань;  

- теоретичні й методичні положення суспільної географії шляхом міжпредметної 

та міждисциплінарної інтеграції, зважаючи на механізми та закономірності розвитку 

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

формі, яка найповніше віддзеркалює суспільну географію в Україні як єдність 

зовнішніх і внутрішніх чинників її розвитку;   

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

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

загальні тенденції розвитку науки в Україні; 
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дістали подальший розвиток:  

- вивчення історії суспільної географії в Україні загалом та дослідження її 

джерельної бази на основі введення у науковий обіг нових архівних документів 

зокрема; 

- методи дослідження розвитку географії, що були систематизовані за 

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

формами викладу результатів дослідження; 

- вивчення напрямів, регіональних центрів і діяльності окремих вчених у 

розвитку суспільної географії в Україні. 

Практичне значення отриманих результатів. Матеріали дисертації можуть 

стати основою для подальших досліджень з історії розвитку суспільної географії в 

Україні, дають змогу забезпечити більш раціональне обґрунтування завдань 

майбутніх наукових розвідок. Основні наукові положення дисертації впроваджені до 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.06.2017 р.), Центральноукраїнському державному педагогічному університеті 

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

державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (довідка № 01-

28/1277 від 14.06.2017 р.), ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет 

імені академіка Степана Дем’янчука» (довідка № 04/56 від 06.06.2017 р.), 

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

09.06.2017 р.), Сумському державному педагогічному університеті імені 

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

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

02.06.2017 р.), Тернопільському національному педагогічному університеті імені 

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

національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка (довідка № 24 від 

07.06. 2017 р.). 

Матеріали дослідження використані у процесі реалізації Всеукраїнського 

проекту «Яскрава сторінка краєзнавчого руху», започаткованого Харківською 

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

Особистий внесок здобувача. Виконана дисертація є самостійною науковою 

працею, у якій представлено результати власних досліджень автора стосовно 

теоретико-методологічних і практичних результатів вивчення наукових шкіл 

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

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

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення й результати роботи 

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

опубліковано в їхніх матеріалах. Найбільш вагомими з-поміж них є: ХІ та ХІІ з’їзди 
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Українського географічного товариства (Київ, 2013 р.; Вінниця, 2016 р.); Міжнародні 

науково-практичні конференції: «Непрерывное географическое образование: новые 

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

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

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

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

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

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

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

практика: виклики епохи» (Львів, 2013 р.); «Географія. Екологія. Туризм: теорія, 

методологія, практика» (Тернопіль, 2015 р.); «Регіон – 2016: стратегія оптимального 

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

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

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

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

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

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

кафедри географії та методики її навчання Полтавського національного педагогічного 

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

авторського права на науковий твір (Свідоцтво Державної служби інтелектуальної 

власності України № 67300 від 16.08.2016 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та практичні результати дослідження 

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

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

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

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

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

статей у збірниках матеріалів конференцій.  

Структура дисертації. Робота складається з вступу, п’яти розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Вона викладена на 508 сторінках тексту 

(основна частина на 409 сторінках з урахуванням анотацій, списку публікацій, 24 

таблиць і 9 рисунків) та містить 6 додатків. Список використаних джерел нараховує 

633 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, сформульовано мету та завдання, 

визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, висвітлено наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів, а також особистий внесок здобувача, 

наведено дані щодо апробації результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження розвитку 

суспільної географії в Україні» розкрито сутність концептуальних підходів до 

вивчення проблеми наукових шкіл у суспільній географії; обґрунтовано 

методологічні основи дослідження процесу формування суспільно-географічних 

наукових шкіл; розроблено методику, систематизовано джерельну базу дослідження. 

На основі міждисциплінарного підходу вибудувано логічну модель наукової 



7 
 

 

суспільно-географічної школи.  

Доведено, що наукова школа формує особливу динамічну структуру науки, яка 

забезпечує наступність наукового знання і створює оптимальні умови для розвитку 

суспільної географії. Зважаючи на те, що наукові школи як самостійний об’єкт 

вивчення розглядаються не лише в методології суспільної географії, але й у 

наукознавстві, закономірним є їх міждисциплінарне дослідження.  

Наукову школу слід розглядати як структурний елемент науки, що дає змогу 

сконцентрувати зусилля великої кількості учених під керівництвом засновника 

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

проблем суспільної географії. Наукова школа в суспільній географії – це колектив 

учених на чолі з лідером, які розробляють перспективний напрям і мають визнання в 

науковому співтоваристві. Наукові школи різняться між собою традиціями, 

проблематикою, дослідницькими програмами, основною концепцією, особливим 

підходом і стилем дослідження з відповідними йому методами, масштабами, 

характером, обсягом, результативністю.  

Системоформувальними елементами в науковій школі є її дослідницька 

програма, керівник як автор цієї програми, наступність у підготовці нових 

представників, розроблення нових підходів, принципів, теорій та закономірностей, 

започаткування нових наукових напрямів, визнання результатів діяльності.  

В основу типології наукових шкіл суспільної географії в Україні покладено 

підхід М. Ярошевського та А. Фурмана, який дав змогу виокремити їх типи:  

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

суспільної географії, що були типовими для другої половини ХІХ ст., 

характеризувалися індивідуальною діяльністю окремих дослідників, а в кінцевому 

результаті стали основою для зародження наукових шкіл наступних типів (наприклад, 

описове країнознавство, статистика та етнографія);  

- школи-напрями – найефективніші та найдосконаліші форми розвитку науки, які 

є концептуальною ланкою розвитку суспільної географії; вони вирізняються 

розробленою методологічною базою, репрезентують загальний стан її розвитку на 

тому чи тому етапі (наприклад, школи галузевої статистики, географії людини, 

економічної географії тощо), у їх межах розвиваються відповідні науково-освітні 

школи і школи-колективи; 

- науково-освітні школи формуються за наявності оригінальної дослідницької 

програми, здійснюють підготовку наукових кадрів; розвиваються на основі вищих 

навчальних закладів чи науково-дослідних установ (наприклад, суспільно-

географічна школа Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, школа Українського науково-дослідного інституту географії та 

картографії тощо); такі школи ще називають регіональними (наприклад, львівська 

суспільно-географічна школа і т. ін.);  

- школи як дослідницькі колективи формуються на основі авторської 

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

його наступників; такі школи, здебільшого, розробляють теоретико-методологічні 

засади відповідного наукового напряму (наприклад, суспільно-географічна школа 

М. Паламарчука). Їх ще називають персональними науковими школами;  

- школи парадигмального типу являють собою науково-дослідницькі програми, 

що поєднують теорію, методологію та практику досліджень; такі наукові школи є 
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загальновизнаними галузями науки, вони включають у себе школи-напрями, науково-

освітні школи і школи-дослідницькі колективи (наприклад, сучасна суспільно-

географічна школа); школи парадигмального типу можна ідентифікувати ще й за 

країною, номінуючи їх національними школами (наприклад, українська школа 

суспільної географії).  

Виокремлено три ієрархічні рівні в методології пізнання розвитку суспільної 

географії в Україні. Емпіричний (фактологічний) рівень пов’язаний із виявленням 

фактів накопичення суспільно-географічних знань і їхньою систематизацією. 

Теоретичний рівень (еволюційно-науковий) передбачає об’єднання фактів спільною 

ідеєю; вивчення еволюції стилю наукового мислення, розвитку методів, концепцій, 

теорій, гіпотез, що визначали розвиток науки на певному етапі. Наукознавчий рівень 

пов’язаний зі створенням моделі розвитку суспільної географії й можливістю його 

прогнозування її подальшого розвитку.  

Результативність дослідження забезпечена використанням спеціальних методів. 

Генетичний та хронологічний методи забезпечили вивчення фактів розвитку науки з 

метою встановлення об’єктивних закономірностей нагромадження й поглиблення 

суспільно-географічних знань; проблемно-хронологічний метод дав змогу 

сконцентрувати увагу на розгляді компонентів суспільно-географічної  науки в 

динаміці. Метод виділення наукових шкіл уможливив упорядкувати знання з питань 

формування суспільної географії за певними науковими школами. Метод періодизації 

та пов’язаний з ним метод компаративістики сприяли виконанню порівнянь розвитку 

суспільно-географічної науки різних періодів, напрямів, шкіл, концепцій тощо. 

Кількісні методи склали основу наукометричного аналізу, пов’язаного з розглядом 

масиву захищених дисертацій. Процесові розвитку суспільної географії в Україні 

притаманна низка кількісних ознак, які підраховано, згруповано та узагальнено у 

процесі здійснення наукометричного аналізу функціонування наукових шкіл. Метод 

предметизації друкованих праць передбачав хронологічний і синхронний зрізи 

тематики досліджень представників наукових шкіл. Метод актуалізації пов’язаний з 

визначенням цінності та значущості наукових знань, дав змогу прогнозувати 

майбутній розвиток суспільно-географічної науки на основі виявлення провідних 

тенденцій, визначення перспективних напрямів досліджень наукових шкіл. 

Обґрунтовано методичні засади дослідження наукових шкіл у суспільній 

географії, що дало змогу сформулювати основні етапи їх ідентифікації, пов’язані з 

аналізом: публікацій з проблем розвитку географії з метою виокремлення чинників 

формування наукових шкіл, оцінки їх визнання; публікацій, у яких порушуються 

проблеми функціонування наукових шкіл, їхніх лідерів, складу тощо; праць 

представників наукової школи, які дають змогу визначити персональний склад 

школи, виявити єдність науково-дослідної програми школи, а також відстежити 

самоідентифікацію представників наукової школи, співавторство публікацій, взаємне 

цитування тощо; архівних джерел для виявлення тієї інформації, що відсутня у 

друкованих публікаціях і стосується організаційного оформлення школи, формування 

її персонального складу, біографій представників школи, етапів розвитку; масиву 

дисертацій з метою виявлення керівництва науковими роботами, тобто встановлення 

міцних зв’язків «учитель – учень», що є найбільш об’єктивним методом ідентифікації 

наукових шкіл не лише за їхнім персональним складом, а й з погляду аналізу науково-

дослідної програми школи, реалізованої у тематиці дисертаційних праць; результатів 
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опитування учених-лідерів наукових шкіл з метою отримати інформацію щодо їх 

самоідентифікації, особливостей формування й ознак їхніх наукових шкіл, 

простежити підхід до виділення інших шкіл у структурі наукового співтовариства.  

Методика ідентифікації наукових шкіл дає змогу за формальними  та 

змістовними критеріями виявити сучасні школи в суспільно-географічній науці; 

визначити рівень їхньої сформованості; дати персоніфіковану характеристику 

суспільної географії в Україні шляхом аналізу діяльності лідера наукової школи та 

його учнів і послідовників; виявити здoбyтки і схарактеризувати результати 

діяльності наукової школи; визначити проблеми функціонування, окреслити 

перспективи розвитку наукових шкіл. З-поміж формальних критеріїв відібрано такі: 

наявність визнаного лідера наукової школи, розробника науково-дослідної програми; 

наявність науково-дослідної програми, відмінної від програм інших наукових шкіл чи 

напрямів; оригінальність та новизна наукових ідей представників наукової школи в 

рамках наукової програми; єдність поглядів членів наукової школи щодо теоретичних 

основ суспільної географії; підготовка наукових кадрів, функціонування на базі 

школи аспірантури та (або) докторантури; наявність фахового періодичного видання, 

що видається за ініціативи наукової школи; організація та проведення з’їздів, 

конференцій у межах реалізації науково-дослідної програми; упровадження окремих 

напрямів реалізації науково-дослідної програми у програми вищої школи; структура 

наукової школи, яка реалізується через самоідентифікацію її членів; кількість 

докторів наук (мінімум 1), підготовлених у межах реалізації науково-дослідної 

програми школи. Групу змістовних критеріїв склали питання наявності: 

упровадження в методологію суспільної географії нових концепцій, термінів; 

практичних досліджень у межах реалізації наукової програми; інтеграції теоретичних 

і  практичних досягнень у вигляді вітчизняного та міжнародного визнання; 

захищених представниками наукової школи докторських дисертацій в межах 

тематики науково-дослідної програми; членства в національній чи галузевих 

академіях, міжнародних товариствах, спеціалізованих вчених радах; друкованих 

праць (монографій, підручників, статей); участі у національних та міжнародних 

проектах, грантах; відзначення представників наукової школи державними 

нагородами, присвоєння почесних звань; територіального розширення діяльності 

наукової школи (підготовка наукових кадрів для інших наукових центрів); стандартів 

оцінки якості результатів досліджень (власних та інших). 

З метою вивчення сформованості наукових шкіл у сучасній суспільній географії 

в Україні за цією методикою визначено ступінь прояву зазначених вище ознак, 

притаманних конкретним науковим школам. Оброблення результатів (кожна 

позитивна відповідь – 1 бал) проведено за такою шкалою: від 1 до 6 балів – школа 

перебуває на етапі започаткування; від 7 до 13 балів – на етапі становлення; від 14 до 

20 балів – на етапі зрілого життя. Встановлено, що для етапу започаткування 

характерні формальні критерії наукової школи, для етапу становлення – формальні та 

змістовні, для етапу зрілого життя – зазвичай змістовні.  

Методика вивчення наукових шкіл зумовила структуру реалізації дослідження, 

з такими її послідовними етапами: 1) формулювання мети й завдань; 2) вироблення 

концепції; 3) обґрунтування методології та розробка методики; 4) пошук джерельної 

бази; 5) фактична й аналітична частина дослідження; 6) прогностична частина 

дослідження; 7) узагальнення результатів; 8) формулювання висновків. 
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Джерельну базу дослідження становила література з проблем формування 

географії в Україні, література з історії науки та наукознавства, архівні документи, 

автореферати  захищених упродовж ХХ – поч. ХХІ ст. дисертацій з проблем 

суспільної (економічної, економічної та соціальної) географії, література з питань 

розвитку наукових та освітніх установ, біобібліографічна література, література з 

теоретичних і прикладних проблем суспільної географії, збірники наукових праць та 

матеріали періодичних видань, конференцій і з’їздів.  

Використання архівних фондів сприяло значному розширенню джерельної бази 

дослідження багатьох проблем розвитку суспільної географії в Україні, 

оприлюдненню приховуваних в минулому фактів та особливостей розвитку 

вітчизняної суспільно-географічної науки. До наукового аналізу залучено значну 

кількість архівних джерел, що зберігаються у Центральному державному архіві 

вищих органів влади і управління (фф. 66 «Українська академія наук», 

166 «Народний комісаріат освіти», 3795 «Українська господарська академія в 

Чехословаччині», 3859 «Український вільний університет в Празі», 

3972 «Український педагогічний інститут в Празі»); Центральному державному архіві 

громадських об’єднань України (фф. 1 «ЦК КПУ», 263 «Колекція позасудових справ 

реабілітованих (1918–1950)»; Інституті архівознавства НБУВ 

(фф. 2 «Л. М. Яснопольський», 20 «П. М. Першин», 244 «Львівський філіал Інституту 

економіки АН УРСР», 257 «Репресовані вчені», 360 «Інститут економіки АН УРСР»); 

Інституті рукопису НБУВ (фф. 10 «АН УРСР», 38 «К. Г. Воблий», 

157 «І. М. Рибачок»); Архівних фондах установ НАН України (фф. «Рада по 

вивченню продуктивних сил України»); Галузевому державному архіві СБУ 

(ф. 6 «Кримінальні справи на реабілітованих осіб»); Центральному державному 

історичному архіві (м. Львів) (ф. 309 «НТШ»); Державному архіві міста Києва 

(ф. 1246 «Київський державний університет»); Державному архіві Київської області 

(ф. 2356 «Київська міська управа», 2462 «Українська академія наук»); Державному 

архіві Харківської області (фф. 2982 «Харківський державний університет», 

6452 «Кримінальні справи репресованих громадян»).  

Важливу інформацію про публікації представників різних наукових шкіл добуто 

з «Літопису  українського друку» (1924–1936 рр.), «Літопису друку. Книги» (з 

1936 р.) «Літопису друку. Журнальні статті» (з 1936 р).  До джерельної бази увійшли 

також періодичні видання України, у яких надруковано результати суспільно-

географічних досліджень («Червоний шлях» (1923–1936 рр.), «Господарство 

України» (1924–1929 рр.), «Культура і побут» (1925–1928 рр.), «Вісник 

природознавства» (1927–1931 рр.), «Вісник Національної академії наук України» (із 

1928 р.), «Записки Українського науково-дослідного інституту географії та 

картографії» (1928–1931 рр.), «Труди Науково-дослідного інституту географії» (1948–

1952 рр.), «Економічна та соціальна географія» (із 1966 р.), «Український 

географічний журнал» (із 1993 р.), «Історія української географії» (із 2000 р.), 

«Часопис соціально-економічної географії» (із 2005 р.), а також вісники чи наукові 

записки університетів Києва, Львова, Харкова, Одеси та Чернівців. 

Спеціальну групу джерел для проведення наукометричного аналізу становили 

захищені упродовж 1936–2015 рр. автореферати й дисертації, які промовисто 

демонструють зв’язок між здобувачем та його науковим керівником (консультантом). 

Тема дисертації зазвичай перебуває у площині наукової програми керівника.  
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У другому розділі «Чинники та етапи формування суспільно-географічної 

науки в Україні» схарактеризовано напрями, концепції та теорії зарубіжної географії 

і визначено їхній вплив на становлення суспільної географії в Україні; проаналізовано 

суспільно-географічні наукові школи в контексті формування науки в Україні; 

розроблено періодизацію процесу формування наукових шкіл. Проаналізовано 

чинники розвитку наукових шкіл у суспільній географії України. Доведено, що 

розвиток суспільної географії визначає історичний процес, оскільки наука відчуває 

відповідну дію як зовнішніх (загальносвітових інтелектуальних), так і внутрішніх 

(політичних, економічних, соціальних культурних тощо) умов її творення в 

конкретних реаліях. Формування суспільно-географічних шкіл є результатом 

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

відображено не лише загальні тенденції розвитку суспільно-географічної думки, але й 

своєрідні особливості її творення на окремих етапах чи в окремих регіонах, що є 

свідченням багатоманіття її еволюційних шляхів.  

Проаналізовано тенденції та концепції розвитку зарубіжної суспільної географії 

в кін. ХІХ – на поч. ХХІ ст. й показано їхній вплив на зародження наукових шкіл 

суспільної географії в Україні. Різноаспектно проінтерпретовано напрями розвитку й 

національні школи в зарубіжній суспільній географії, показано їхню дію на 

формування наукових шкіл суспільної географії в Україні. В означений час 

європейська географія була репрезентована працями О. Гумбольта, К. Ріттера, 

Й. Тюнена, Ф. Ріхтгофена, Ф. Ратцеля, Д. Ріхтера, А. Геттнера, А. Вебера, А. Пенка, 

П. Відаля де ла Блаша та ін. В умовах розв’язання методологічної кризи науки кін. 

ХІХ ст. (питання статусу географії як науки, місця в системі наук, делімітації 

предмета досліджень, визначення моністичної та дуалістичної структури науки, 

проблеми єдності географії, співвідношення між загальною географією й описовим 

країнознавством) сформувалися провідні наукові школи в зарубіжній географії – 

природнича та суспільно-географічна. Паралельно розвинулися ландшафтна й 

хорологічна концепції. Під впливом цих шкіл і концепцій зародилися наукові школи 

суспільної географії в Україні. Упродовж ХХ ст. спостерігався інтенсивний розвиток 

національних (німецької, французької, британської, американської та радянської) 

географічних шкіл, представлених різними науковими напрямами (країнознавство, 

географія людини, геополітика та політична географія, культурна, економічна, 

соціальна, історична географія, регіоналістика, просторовий аналіз, гуманістична, 

математична, поведінкова географія, регіональна економіка, радикальна, когнітивна, 

позитивістська, постколоніальна, структурна географія тощо), які вплинули на 

формування школи суспільної географії в Україні. Вона в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. 

розвивалася під впливом ідей європейської географії, він відчувався ще в 20-х рр., а 

на західноукраїнських землях і в 30-х рр. ХХ ст. Упродовж  40–80-х рр. минулого 

століття суспільна географія розвивалася в межах радянської економіко-географічної 

школи і лише на поч. 90-х рр. здобула можливість долучитися до надбань світової 

науки та репрезентувати власні досягнення на світовому рівні.  

Основний акцент зроблено на внутрішніх чинниках розвитку суспільної 

географії в Україні, представлених політичними, економічними, соціальними, 

культурними і ін. умовами її творення. Схарактеризовано суспільно-географічні 

наукові школи в контексті формування науки в Україні. Доведено, що зародження 

школи суспільної географії в Україні датоване останньою чвертю ХІХ ст., а остаточне 
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оформлення – першою чвертю ХХ ст. На початку минулого століття відбулася 

інституалізація географії в самостійну галузь знань, яка сфокусувала в собі 

природничо-географічні, демогеографічні, етногеографічні, політико-географічні та 

економіко-географічні знання про територію України (рис. 1). Ключовою в цьому 

зв’язку була діяльність С. Рудницького. Саме з нею пов’язують початок сучасної 

географії в Україні загалом і суспільної географії безпосередньо, з урахуванням 

європейських традицій та власного інтелектуального потенціалу.  

 
Рис. 1. Джерела формування суспільної географії (розроблено автором) 

 

Школа суспільної географії доби СРСР була «розчинена» в панівній системі 

радянської економічної географії з опертям на методологію марксистсько-ленінської 

філософії з єдиними вимогами, завданнями, цілями тощо. Усі дослідження у сфері 

суспільної географії чітко дотримувалися позицій діалектичного та історичного 

матеріалізму, унаслідок чого склався догматичний підхід до розгляду економіко-

географічних проблем, а сама наука перетворилася на один із складників з 

обслуговування й підтримки державної політики та офіційної ідеології. Теоретиком 

радянської економічної географії в Україні, лідером її наукової школи був 

М. Паламарчук.  

Із поч. 90-х рр. ХХ ст. почала формуватися нова система суспільно-географічних 

наук, основу якої склала соціально-економічна географія, відбулося методологічне 

переосмислення науки, диференціація практичних досліджень сприяла формуванню 

нових наукових напрямів. Провідним організаційним осередком суспільно-

географічних досліджень в Україні нині є Інститут географії НАН України.  

Розглянувши різноманітність поглядів на проблему періодизації становлення 

суспільної географії в Україні, узявши за основу об’єктивні умови її розвитку, що 

зумовлювали загальні тенденції еволюції науки, формували організаційну структуру, 

опосередковано, а часом і безпосередньо визначали тематику досліджень, а отже, й 

детермінували особливості функціонування наукових шкіл уніфіковано періодизацію 

розвитку суспільної географії в Україні. Вона упродовж кін. ХІХ – поч. ХХІ ст. 

пройшла шлях становлення та розвитку, для неї була характерна наявність різних 

світоглядних та дослідницьких підходів, що відобразилися в різних наукових 

концепціях, у межах яких розвивалися наукові школи різних типів.  
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Авторський підхід уможливив виокремлення трьох етапів із відповідними 

періодами:  

1-й етап – кін. ХІХ–поч. ХХ ст.: 1873–1904 рр.; 1905–1917 рр.; 1918–1921 рр.;   

2-й етап – сер. ХХ ст.: 1922–1933 рр.; 1934–1963 рр.; 1964–1990 рр.;  

3-й етап – кін. ХХ–поч. ХХІ ст.: з 1991 р. – дотепер (табл. 1). 
Таблиця 1  

Етапи та періоди розвитку наукових шкіл суспільної географії в Україні* 
Етапи Періоди Характеристика етапу Видатні вчені – лідери наукових шкіл 

Провідні концепції Провідні центри 

У
кр

аї
н

сь
к
и

й
 

(1
9
9
1
 р

.–
п

о
 т

.ч
) Інтенсивний 

розвиток 

1991 р.–дотепер  

 

 

 

Геосистемна, 

сталого розвитку 

Київ, Львів, Харків, 

Одеса, Чернівці, 

Сімферополь, 

Тернопіль 

М. Паламарчук, Л. Руденко, М. Пістун, Я. Олійник, 

О. Шаблій, Ф. Заставний, А. Голіков, Л. Нємець,  

К. Нємець, О. Топчієв, Я. Жупанський, В. Руденко, 

М. Багров, О. Заставецька 

Р
ад

ян
сь

к
и

й
 

(1
9
2
2
–
1
9
9
0
 р

р
.)

 

Поступальний 

розвиток 

1964–1990 рр. 

 

Районно-комплексна Київ, Львів, Харків, 

Одеса, Чернівці, 

Сімферополь 

М. Паламарчук, Д. Богорад, М. Пістун, Л. Корецький, 

М. Шраг, О. Ващенко, Ф. Заставний, О. Шаблій,                    

А. Голіков, І. Мукомель, О. Топчієв, М. Ігнатенко, 

Я. Жупанський, І. Твердохлєбов 

Знищення та 

відродження 

1934–1963 рр. 

Районна Київ, Харків, Львів К. Воблий, П. Першин, Я. Фейгін, 

О. Діброва, І. Мукомель, Ф. Трипілець, О. Ващенко 

Оформлення 

1922–1933 рр. 

 

Хорологічна, 

антропогеографічна, 

галузево-статистична, 

районна 

Харків, Київ, Львів, 

Одеса, Кам’янець-

Подільський, Відень, 

Прага, Подєбради 

С. Рудницький, К. Воблий,  А. Синявський,  

В. Геринович, К. Дубняк, О. Сухов, В. Садовський, 

В. Кубійович 

Р
о
сі

й
сь

ко
-

ав
ст

р
ій

сь
ки

й
 

(1
8
7
3
–
1
9
2
1
 р

р
.)

 

Становлення 

1918–1921 рр. 

Країнознавча, 

антропогеографічна, 

галузево-статистична 

Київ, Львів, 

Харків, Одеса 

С. Рудницький, К. Воблий, А. Синявський,  

В. Садовський, В. Геринович, О. Сухов 

Зародження 

1905–1917 рр.  

Київ, Львів С. Рудницький, К. Воблий 

Витоки 

1873–1904 рр.  

Київ, Львів В. Антонович, М. Грушевський, 

П. Чубинський, Г. Величко 

* - розроблено автором 

 

Вирізнено найсутнішні характеристики кожного етапу й періоду. На першому 

етапі поширилися країнознавча, антропогеографічна та галузево-статистична 

концепції; сформувалися теоретичні основи науки (антропогеографії та економічної 

географії), розпочалося комплексне вивчення території України, етнічних земель і 

особливостей розселення українців, їхнього побуту, географії галузей господарства, 

транспорту, торгівлі тощо; спостерігалося становлення науково-освітніх шкіл та 

шкіл-колективів у Львові (Г. Величко, С. Рудницький, В. Геринович), Києві 

(К. Воблий, А. Синявський, В. Садовський), Харкові (О. Івановський, К. Дубняк, 

Ф. Матвієнко-Гарнага) та Одесі (О. Сухов).  

Другий етап засвідчив спочатку розвиток шкіл географії людини 

(С. Рудницький, Г. Величко, О. Івановський, В. Геринович, В. Кубійович), галузевої 

статистики (К. Воблий, О. Сухов, С. Остапенко, Г. Кривченко), хорологічної та 

районної шкіл (В. Садовський, А. Синявський, К. Дубняк, Ф. Матвієнко-Гарнага). 

Після 1934 р. методологію суспільної географії було штучно перенесено на засади 

районно-комплексної економічної географії. Українські вчені впродовж 50–80-х рр. 

здійснили теоретико-методологічне обґрунтування й практично вивчили ТВК, 

розробили теорію господарського комплексоутворення та районного планування; 

теорію територіальної організації виробництва, виробничо-територіального 

комплексоутворення й суспільно-територіальних систем; дослідили проблеми 

природокористування, територіальної структури ПРП та розселення населення, 

працересурсного потенціалу тощо. У процесі реалізації цих дослідницьких програм 
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були створені школи-колективи М. Паламарчуком, О. Дібровою, Д. Богорадом, 

О. Ващенком, Л. Корецьким, М. Ігнатенком, І. Твердохлєбовим та ін.  

Третій (сучасний) етап вирізнявся розвитком традиційної проблематики 

(географія природних ресурсів, господарства, населення та розселення, картографії) 

та новими напрямами: соціальної (географія сфери послуг, релігій та культури, якості 

та способу життя, рекреаційна, медична географія), політичної географії й 

геополітики (електоральна та етнополітична географія), проблем сталого розвитку, 

геоінформаційних систем і технологій, історичної географії та історії географії. 

Найпотужнішими науково-освітніми школами та школами-колективами стали 

київська (Л. Руденко, М. Пістун, Я. Олійник, С. Іщук), львівська (Ф. Заставний, 

О. Шаблій), харківська (А. Голіков, Л. Нємець, К. Нємець), одеська (О. Топчієв), 

чернівецька (Я. Жупанський, В. Руденко), тернопільська (О. Заставецька) та 

сімферопольська (М. Багров) школи.  

Пізнання послідовного ходу розвитку наукових шкіл у межах виокремлених 

етапів дав змогу об’єктивніше простежити, крізь призму часового зрізу, основні 

тенденції їхнього розвитку та «вписати» конкретні наукові школи в певні еволюційні 

реалії суспільної географії в Україні. На розвиток наукових шкіл суспільної географії 

в Україні в межах кожного з етапів впливали найсутнішні досягнення світової науки. 

Про період 1934–1991 рр. не йдеться, оскільки суспільна географія тоді мала наукові 

зв’язки лише з географічними школами країн колишнього СРСР. Здійснено спробу 

співвіднести етапи, про які мовиться, та періоди розвитку наукових шкіл з 

актуальними проблемами та ступенем професіоналізації науки (табл. 2).  

Зміст третього розділу «Типологічна характеристика наукових шкіл 

суспільної географії в Україні» відображає розвиток і здобутки шкіл-напрямів, 

специфіку формування та внесок у суспільну географію науково-освітніх шкіл, а 

також оформлення, склад і тематику досліджень наукових шкіл-дослідницьких 

колективів. 

Цілісно схарактеризовано школи-напрями, науково-освітні школи та школи-

колективи, визначено їхнє місце й роль та здобутки у формуванні суспільної географії 

в Україні. На основі аналізу умов та особливостей розвитку наукових шкіл у 

суспільній географії в Україні виокремлено школи-напрями: на першому етапі 

географії людини та галузевої статистики, на другому – економіко-географічну 

(районну і районно-комплексну), а на третьому – суспільно-географічну.  

Школа географії людини сформувалася в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. Її 

основоположником був С. Рудницький. У межах цієї школи на західноукраїнських 

землях у перших десятиліттях ХХ ст. спостережено швидку внутрішню 

диференціацію суспільно-географічного знання – зародилися нові галузі науки: теорія 

й методологія географії (С. Рудницький, В. Геринович, М. Дольницький), географічна 

регіоналістика та краєзнавство (С. Рудницький, В. Огоновський, В. Кубійович, 

О. Степанів), політична географія й геополітика (С. Рудницький), географія 

розселення, демогеографія та етногеографія (Г. Величко, С. Рудницький, 

В. Кубійович, О. Степанів), географія сільського господарства (В. Кубійович), 

географічна картографія (Г. Величко, С. Рудницький, В. Кубійович). 

Значного розвитку набула також галузево-статистична парадигма економічної 

географії. Прибічники школи галузевої статистики (К. Воблий, В. Кістяківський, 

О. Сухов, С. Остапенко, І. Фещенко-Чопівський, Г. Кривченко та ін.) організували 
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Таблиця 2 

Суспільна географія в Україні: основні періоди та концептуальні ідеї* 
Етапи  

розвитку 

Здобутки світової 

науки, які вплинули 

на розвиток 

Основні досліджувані проблеми Ступінь професіоналізації 

 

1991– по т.ч.  

 

Теорія 

територіальної 

самоорганізації 

суспільства 

Традиційна економіко-географічна проблематика (географія 

природних ресурсів, географія господарства, географія 

населення та розселення, економіко-географічна карто-

графія), розвиток нових напрямів науки: соціальної геогра-

фії (географія сфери послуг, рекреаційна географія, медична 

географія, географія релігій та культури, географія якості та 

способу життя), політичної географії та геополітики, 

електоральної географії, етнополітичної географії, проблем 

сталого розвитку, геоінформаційних систем та технологій 

історичної географії та історії географії в Україні 

Трансформація соціально-

економічної географії в суспіль-

но-географічну науку, її внутрі-

шня диференціація та формува-

ння нових напрямів  

 

1964–1990 рр. 

 

Районно-комплексне 

вчення 

М. Баранського – 

М. Колосовського 

Теоретико-методологічне і практичне вивчення виробничо-

територіальних комплексів, розроблення теорії господар-

ського, зокрема агропромислового  комплексоутворення,  

теорії територіальної організації виробництва, виробничо-

територіального комплексоутворення і суспільно-терито-

ріальних систем;  дослідження проблем природокорис-

тування, територіальної структури природно-ресурсного 

потенціалу та розселення населення, працересурсного 

потенціалу 

Розквіт економічної географії, 

становлення соціальної геогра-

фії; трансформація науки в 

економічну та соціальну 

географію 

 

1934–1963 рр. 

Комплексні економіко-географічні характеристики 

адміністративних областей, міст; географія промисловості 

та сільського господарства 

Утвердження економічної 

географії як районно-

комплексної науки 

 

1922–1933 рр. 

 

Хорологічна 

концепція 

А. Геттнера, 

Антропогеографія 

Ф. Ратцеля, 

галузево-статистична 

школа В. Дена 

 

Господарська оцінка природних умов, географія галузей 

господарства, історія розвитку галузей господарства, 

демогеографія, розроблення схем економічного та 

природно-господарського районування території України, 

географічне краєзнавство 

Розвиток економічної географії 

та географії людини, оформле-

ння нових напрямів науки 

 

1918–1921 рр. 

 

Розвиток теоретико-методологічних основ науки 

(визначення місця економічної географії  в системі наук, її 

предмета, внутрішньої структури та завдань); географія 

галузей господарства, політична географія, демо- і 

етногеографія, географічне країно- та краєзнавство 

Розвиток географії людини та 

країнознавства, становлення 

економічної географії як 

самостійної галузі знань 

 

1905–1917 рр.  

 

Антропогеографія 

Ф. Ратцеля, концепції 

ландшафтознавства, 

політична економія, 

теорії штандорту 

А. Вебера і А. Льоша, 

галузево-статистична 

школа В. Дена, 

французька школа 

географії людини 

Обґрунтування наукових основ географії, зокрема 

антропогеографії та економічної географії, комплексне 

вивчення території України та етнічних земель української 

нації, розселення українців і їхнього побуту, географія 

галузей господарства, транспорту та торгівлі 

Розвиток країнознавства, 

виокремлення географії люди-

ни, комерційної та економічної 

географії  

 

1873–1904 рр.  

 

Російська школа 

статистики, 

концепція життєвого 

простору держави  

К. Ріттера, 

Еволюційна теорія 

Ч. Дарвіна, 

французька школа 

географії людини 

Регіональні статистичні описи, описи сільського 

господарства, етнографо-статистичні дослідження, вивчення 

розселення українців та особливостей їх господарського 

життя 

Суспільна географія розчинена 

в етнології, описовій і 

регіональній статистиці, 

становлення країнознавства 

* - розроблено автором 

 

роботи щодо обґрунтування розвитку й розміщення виробництв галузей господарства 

України. На принципах галузево-статистичного підходу почали розвиватися 

географія галузей світового господарства, готувалися фундаментальні статистичні 

довідники з економічної географії України та її окремих регіонів. Основними 

напрямами їхніх досліджень було визначення наукових засад економічної географії 

як науки, вивчення розміщення продуктивних сил, економіко-географічне 

українознавство, географія промисловості та сільського господарства, географія ПРП, 

а також географія торгівлі й комерційна географія.  
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У межах шкіл галузевої статистики та географії людини не лише постала 

вишівська суспільна географія, а й зародилися такі її перспективні напрями, як 

географія галузей господарства, географія населення, українознавство та 

краєзнавство, політична географія й геополітика. У суспільно-географічних 

дослідженнях українських учених, що працювали в різних соціально-економічних 

умовах, виразно заявила про себе позитивна тенденція україноцентризму, що 

сприяло становленню сучасної школи суспільної географії в Україні.  

Процес формування наукових шкіл був надовго призупинений з огляду на 

зовнішні чинники, а відновився він на поч. 90-х рр. ХХ ст., коли соціально-

економічна географія в Україні трансформувалася в складнішу суспільну географію 

як науку про територіальну організацію суспільства, що вивчає процеси, умови, 

чинники та наслідки її формування; на основі системної методології розпочалося 

комплексне вивчення природи й суспільства. Дослідження були спрямовані на 

розвиток теорій розміщення та теорій територіальних систем, розв’язання проблем 

просторової еволюції й типології суспільно-територіальних систем, закономірностей 

територіальної організації суспільства. Мала місце загальна тенденція гуманізації 

науки, що відображено в розширенні спектра досліджень соціальних територіальних 

систем, установленні взаємозв’язків між економічними, демографічними й 

екологічними компонентами територіальних систем. 

Ґрунтовний аналіз особливостей розвитку суспільної географії в Україні 

впродовж останніх десятиліть свідчить, що в цей час досягнуто вагомих напрацювань 

в галузі теоретичної інтерпретації територіальної організації суспільства. Сучасна 

суспільна географія теоретично обґрунтовує процеси регіонального розвитку та 

глобалізації, територіального планування та управління регіональним розвитком, 

прогнозування та програмування соціально-економічного розвитку окремих 

територій чи населених пунктів.  

Проаналізовано результати реалізованих робіт у межах напрямів розвитку науки: 

методології, теорії і методики; географії природокористування; географії населення 

та розселення; географії галузей промисловості й сільського господарства; 

соціальної та політичної географії; суспільно-географічного регіонознавства; 

управління розвитком регіону й регіональної політики; суспільної географії 

зарубіжних країн та регіонів; суспільно-географічної картографії й історичної 

суспільної географії. 

Лідерами сучасної школи суспільної географії в Україні є доктори наук, які в 

межах своїх персональних шкіл також підготували докторів наук: Л. Руденко, 

М. Пістун, О. Шаблій, О. Топчієв, І. Горленко, С. Іщук, Я. Олійник, Б. Яценко, 

К. Нємець, О. Любіцева, В. Руденко та доктори наук, які підготували значну кількість 

кандидатів наук – Г. Балабанов, В. Нагірна, О. Заставецька, Л. Нємець та К. Мезенцев. 

Удокладнено презентовано доробок найпотужніших науково-освітніх шкіл 

Києва, Львова, Одеси, Чернівців, Харкова та Сімферополя; вирізнено науковий центр, 

у якому спостерігаються процеси становлення науково-освітньої школи (Тернопіль), 

а також потенційні наукові центри, де перспективним може бути започаткування 

таких шкіл (Луцьк, Ніжин, Умань, Полтава, Херсон та Рівне) (рис. 2). Доведено, що 

київська школа суспільної географії є найпотужнішою за своїм кадровим 

потенціалом, організаційною структурою та кількістю реалізованих програм 

досліджень.  
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Рис. 2. Науково-освітні школи суспільної географії в Україні (розроблено автором) 

 

На основі архівних документів цілісно з’ясовано особливості розвитку та умови 

функціонування найменш дослідженої – академічної школи суспільної географії в 

Україні. Цей пошук дозволив докладно відтворити процес становлення суспільно-

географічної науки в НАН України починаючи з 1918 р. У розрізі аналізу 

оформлення організаційних структур Академії (Секція географії та антропології 

Українського наукового товариства, Кафедра географії; Комісії краєзнавства, 

вивчення продукційних сил, вивчення народного господарства України; 

економічний цикл; Рада з вивчення продуктивних сил; Інститут демографії; Інститут 

економіки; Інститут економіки, географії та статистики; Сектор (Відділення) 

географії; Інститут географії; Інститут економіки природокористування та сталого 

розвитку) ґрунтовно проаналізовано формування персонального складу, еволюцію 

науково-дослідних програм, реалізацію фундаментальних і прикладних студій.  

Також висвітлено етапи формування, розвиток науково-дослідних програм і 

найвагоміші здобутки львівської, одеської, чернівецької, харківської й 

сімферопольської науково-освітніх шкіл.  

Розглянуто розвиток науки за межами України – формування закордонної 

школи, яка активно розвивалася в 20–40-х рр., передовсім у Чехословаччині, а у 20-х 

рр. ХХ ст. ще й суттєво вплинула на розвиток суспільної географії в Україні 

загалом. 

Виявлено та системно проаналізовано інтегрувальні зв’язки наукових шкіл- 

колективів на основі аналізу наукового керівництва (консультування) дисертаційних 

робіт, виконаних упродовж кін. ХІХ – поч. ХХІ ст., представлено інформацію про 

докторів та кандидатів наук, які працювали чи працюють в Україні, за їхніми 

науковими керівниками (консультантами) (рис. 3). 
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Рис. 3. Школи-дослідницькі колективи суспільної географії в Україні (розроблено автором)
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Оцінюючи наукові школи, враховано не лише кількість підготовлених докторів 

і кандидатів наук, а й простежено зв’язок тематики дисертацій керівника та учнів. 

Аналізуючи становлення та розвиток наукових шкіл-дослідницьких колективів, 

акцентовано увагу на вчених, які працювали чи працюють в Україні, з’ясовано, у 

межах яких наукових шкіл відбулося їхнє становлення, досліджено їхні власні 

наукові школи з урахуванням  підготовки вчених для інших держав. Зародження 

наукових шкіл-колективів припало на кін. ХІХ – поч. ХХ ст., воно збіглося із 

становленням шкіл С. Рудницького, К. Воблого, О. Івановського та О. Сухова. У 

процесі дослідження розглянуто всі наукові школи-колективи, особливу увагу 

приділено формуванню їхніх науково-дослідних програм, відображених передусім 

тематикою захищених дисертацій. Установлено, що найпотужнішими за своїм 

кадровим потенціалом та результатами є школи М. Паламарчука, Л. Руденка, 

Я. Олійника, М. Пістуна, С. Іщука, О. Шаблія та О. Топчієва.  

Починаючи із кін. ХХ ст. суспільна географія розпочала системне вивчення 

територіальної організації суспільства, процесів, умов, чинників і наслідків її 

формування та управління. Розвиток школи суспільної в Україні в останні роки 

відбувався швидкими темпами. Окремі напрями науки, які ще в 90-х рр. вважалися 

новими, уже сьогодні можуть розглядатися як традиційні, а в середовищі суспільної 

географії в Україні починають розвиватися нові напрями: геософія, геоглобалістика, 

сакральна, перцепційна, ментальна, гендерна, урбаністична, поведінкова географія. 

Усе це дає підстави стверджувати, що за останні роки сучасна школа суспільної 

географії в Україні (у розумінні школи-напряму) трансформувалася у школу 

парадигмального типу, а її основні галузі уже можуть розглядатися як окремі 

школи-напрями. 

У четвертому розділі «Дослідження організації та функціонування наукових 

шкіл різних типів» комплексно проаналізовано окремі типи наукових шкіл: районну 

(як школу-напрям) – визначено еволюцію її концептуальних основ, формування 

персонального складу та внесок у становлення суспільної географії в Україні; школу 

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

науково-освітню школу) – віднайдено важливі документи, що характеризують 

особливості її становлення та функціонування, визначено особливості формування 

дослідницької програми С. Рудницького, напрями діяльності наукової школи, 

персональний склад та внесок у розвиток науки; наукову школу М. Паламарчука (як 

школу-дослідницький колектив) – установлено її склад і структуру, проаналізовано 

дослідницьку програму школи географічних основ удосконалення територіальної 

організації суспільства та комплексоутворення у господарстві.  

Районна школа сформувалася під впливом німецької школи географії й 

найбільше хорологічної концепції А. Геттнера. Її становлення пов’язане з розвитком 

комплексного країнознавства в кін. ХІХ ст., коли особливого значення набуло 

наукове обґрунтування об’єктивної необхідності творення України як національної 

держави. Районна школа оформилася в 20-х рр. ХХ ст. і представлена такими 

іменами: В. Садовський, В. Тимошенко, К. Дубняк, А. Синявський, Ф. Матвієнко-

Гарнага та ін. (табл. 3). Учень А. Геттнера О. Івановський був керівником дисертацій 

К. Дубняка та Ф. Матвієнка-Гарнаги, які обґрунтували засади хорологічного напряму 

в науці, що досить швидко трансформувався в районний. Представники 

хорологічного напряму трактували район як господарський  ландшафт, теоретичні 
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основи якого розробив А. Синявський. На поч. 30-х рр. ХХ ст. географічна школа 

України змушена була переформатувати свою методологію на засади районної школи 

М. Баранського – М. Колосовського.  
 

Таблиця 3 

Районна, районно-комплексна школа в розвитку суспільної географії в Україні* 
Учений Напрями науково-дослідної діяльності Учні чи 

послідовники  

Районна школа 

В. Садовський Теорія та методологія економічної географії, географія України 

 (економічна, демогеографія), географія світового господарства 

 

В. Тимошенко Економічна географія, географія торгівлі; політична географія,  

географія світового господарства 

 

К. Дубняк Теорія та методологія економічної географії; економічна географія України; 

методика географічних досліджень; географічна регіоналістика;  

географічне краєзнавство; методика викладання економічної географії 

 

А. Синявський Теорія та методологія економічної географії, історія географії, економічна 

географія України (географія природних ресурсів, географія господарства), 

географія населення, економічна та політична географія зарубіжних країн, 

історична географія 

 

Ф. Матвієнко-

Гарнага 

Теорія та методологія економічної географії; економічна географія України, 

географія природних ресурсів, географічна регіоналістика, географічне 

краєзнавство 

 

Районно-комплексна школа 

О. Діброва Економічна географія України (географія господарства, географія населення), 

географічна регіоналістика, історія географії 

В. Поданчук 

Ю. Пітюренко 

М. Крачило 

М. Паламарчук Теорія та методологія економічної географії, економічна географія України 

(географія природних ресурсів, географія промисловості, географія сільського 

господарства), географічна регіоналістика 

М. Пістун 

Я. Жупанський 

І. Горленко 

Л. Руденко  

Р. Язиніна 

Р. Іванух 

С. Писаренко 

Д. Стеченко 

Г. Балабанов 

П. Масляк 

М. Фащевський 

В. Нагірна 

В. Семенов 

С. Іщук 

Я. Олійник 

Д. Богорад Теорія та методологія економічної географії, районне планування, конструктивна 

економічна географія, географічна регіоналістика 

В. Нудельман 

М. Шраг Теорія економічної географії, географія промисловості М. Долішній 

Л. Корецький Теорія та методологія економічної географії, географія України (географія 

промисловості, географія населення) 

А. Степаненко 

О. Ващенко Теорія та методологія економічної географії та картографії, історія географії, 

методика економіко-географічних досліджень, економічна географія України 

(географія природних ресурсів, географія господарства, географія населення), 

географічна регіоналістика 

О. Шаблій 

М. Ігнатенко Економічна географія України (географія природних ресурсів, географія 

промисловості) 

В. Руденко 

П. Волобой Теорія економічної географії, географія промисловості, географічна 

регіоналістика 

 

В. Поповкін Теорія економічної географії, районне планування, економічна географія України, 

демогеографія, географічна регіоналістика та картографія 

 

І. Твердохлєбов Теорія економічної географії, рекреаційна географія; географічне країнознавство 

та краєзнавство, географічна регіоналістика 

М. Багров 

* - розроблено автором 

 

Школу радянської районно-комплексної економічної географії в Україні 

вирізняють важливі теоретичні розробки і вагомі практичні напрацювання. Її 

лідерами були О. Діброва, М. Паламарчук, Д. Богорад, Л. Корецький, О. Ващенко, 

М. Ігнатенко, І. Твердохлєбов та ін (табл. 3). Їм належить створення найбільших 
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персональних шкіл. У 30–40-х рр. економіко-географи розробляли науково-методичні 

основи обласного районування, а наприкінці 50-х рр. розпочали дослідження великих 

економічних районів, їхньої спеціалізації та рівнів економічного розвитку, впливу 

мінерально-сировинних ресурсів на функціональну й територіальну структуру 

районів. Зусилля вчених у 50–60-х рр. спрямовані на обґрунтування схем розвитку 

економічних районів, дослідження мінерально-сировинних ресурсів, оптимальної 

системи форм розселення, схем територіальної організації виробництва та 

перероблення сільськогосподарської продукції, сільськогосподарського районування 

території України, вивчення галузей промисловості, сільського господарства, 

трудових ресурсів і шляхів їхнього раціонального використання. М. Паламарчук 

зорієнтував науковців на вивчення територіальної структури великих економічних 

районів, унаслідок чого в 60–80-х рр. з’ясовано основи класифікації ТВК, що дало 

змогу розробити теоретичні основи формування комплексів різних типів і, як 

наслідок, створити теорію територіальної структури економічного району. У цей час 

було зреалізовано багато теоретичних і практичних програм наукових шкіл: 

спеціалізація й комплексний розвиток економічних районів; географія природних 

ресурсів; формування промислових територіальних комплексів і географія 

промисловості; агропромислове комплексоутворення та географія сільського 

господарства; географія населення і систем розселення; економіко-географічна 

картографія; районне планування тощо. 

Першою в Україні географічною установою академічного типу був УНДІГК, 

заснований у 1927 р. За час свого існування колективові Інституту на чолі з 

С. Рудницьким вдалося організувати й розпочати фундаментальні дослідження із 

основних галузей суспільно-географічної науки. Упродовж 1927–1934 рр. в Інституті 

функціонували такі відділи: математичної географії та картографії (завідувач – 

С. Рудницький), антропогеографії (реорганізований у відділ економічної географії; 

керівники – В. Геринович (1927–1928 рр.), К. Дубняк (1928 –1929 рр.), І. Ландо (1929–

1934 рр.), біогеографії (завідувач – Г. Величко), описової географії (завідувач – 

К. Дубняк). Дослідницьку програму школи УНДІГК обґрунтував С. Рудницький. 

Членами наукової школи в галузі географії людини та економічної географії були 

С. Рудницький, Г. Величко, В. Геринович, К. Дубняк, І. Ландо, В. Баб’як та ін. 

Науково-дослідна діяльність школи УНДІГК репрезентована такими напрямами: 

теоретичні й прикладні дослідження у сфері суспільної географії та картографії, 

географічне українознавство, підготовка висококваліфікованих кадрів, видавнича 

діяльність.  

Найбільшою за чисельністю і найпотужнішою за своїм кадровим потенціалом 

школою-колективом в суспільній географії стала наукова школа М. Паламарчука (15 

докторів та 32 кандидати наук). Він обґрунтував дослідницьку програму школи 

«Географічні основи удосконалення територіальної організації суспільства  та 

комплексоутворення в матеріальному виробництві», що оформилася як теорія 

територіального комплексоутворення. Подальша її реалізація відбувалася в межах 

наукової школи вченого: теорія та методика дослідження  господарського 

комплексоутворення (докторські дисертації: Я. Жупанський, С. Іщук, Д. Стеченко, 

Л. Руденко; кандидатські дисертації: В. Белозьорова, О. Заставецька, Л. Ковтун, 

Ю. Палеха, Н. Процко, Д. Стеченко, К. Тащук); географія природокористування та 

ПРП (докторські дисертації: І. Горленко, Р. Іванух, Я. Олійник; кандидатські 
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дисертації: І. Горленко, С. Лісовський, А. Ткачов, Т. Яснюк); географія промисловості 

та промислове комплексоутворення (докторська дисертація: П. Масляк; кандидатські 

дисертації: В. Захарченко, С. Іщук, Р. Литвиненко, П. Масляк, Л. Немченко, 

К. Пироженко, В. Полюхович, І. Смирнов, Р. Язиніна); географія сільського 

господарства та агропромислове комплексоутворення (докторські дисертації: 

Г. Балабанов, В. Нагірна, М. Пістун, В. Семенов, Р. Язиніна; кандидатські дисертації: 

Г. Балабанов, Є. Битаєва, М. Бредихін, В. Жабицька, О. Крайовий, М. Курилюк, 

С. Малюк, Я. Олійник, І. Пушкар, В. Семенов, В. Щабельська).  

У межах основних напрямів сучасних суспільно-географічних досліджень учні 

М. Паламарчука заснували власні наукові школи (табл. 4). 
Таблиця 4 

Хронологія утворення наукової школи  М. Паламарчука в НАН України (доктори наук)* 
№ Учні  

М. Паламарчука 

Тема дисертації Рік  

захисту 

Підготовлені доктори наук 

1. М. Пістун Аграрно-територіальні комплекси  

(теорія і досвід економіко-географічного дослідження 

1975 р. О. Паламарчук, П. Луцишин, 

І. Дудник, Н. Коцан 

2. Я. Жупанський Дослідження виробничо-територіальних комплексів 

картографічним методом 

 (проблеми, методика, застосування) 

1980 р. В. Круль, П. Сухий 

3. І. Горленко Мінеральні ресурси і комплексоутворення в промисловості 1982 р. Г. Підгрушний 

4. Л. Руденко Наукові основи створення карт для цілей  

територіального планування 

1983 р. С. Лісовський, І. Яковенко,  

І. Гукалова, Ю. Палеха,  

В. Захарченко, Є. Маруняк 

5. Р. Язиніна Спеціалізований регіональний агропромисловий комплекс  

і його територіальна організація 

1985 р.  

6. Р. Іванух Регіональні проблеми підвищення ефективності 

використання і охорони природи сільськогосподарських 

ресурсів УРСР 

1990 р.    

7. С. Писаренко Трудові ресурси і територіальна структура суспільно-

територіального комплексу (економіко-географічні  

аспекти дослідження) 

1990 р.  

8. Д. Стеченко Методологічні основи територіального планування 

обласних господарських комплексів (на прикладі УРСР) 

1991 р.  

9. Г. Балабанов Агропромислові комплекси: територіальний системно-

структурний аналіз (на матеріалах України) 

1992 р.  

10. П. Масляк Машинобудування в господарських комплексах:  

теорія і практика територіальної взаємодії 

1993 р.  

11. М. Фащевский Територіальна організація життєдіяльності населення 

(методологія та науково-методичні основи  

суспільно-географічного дослідження) 

1993 р.  

12. В. Нагірна Тваринницько-промисловий комплекс України 

(територіальна організація і природокористування) 

1995 р.  

13. В. Семенов Економічні основи реформування регіонального АПК в 

умовах переходу до ринкових відносин 

1996 р.    

14. С. Іщук Територіально-виробничі комплекси  і економічне 

районування (методологія, теорія) 

1996 р. О. Любіцева, І. Смирнов, 

В. Джаман, О. Гладкий 

15. Я. Олійник Еколого-економічні проблеми територіальної організації 

виробництва і природокористування 

1997 р. Л. Нємець, М. Дністрянський 

К. Нємець, К. Мезенцев, 

І. Швець, М. Барановський, 

А. Калько, О. Афанасьєв, 

С. Запотоцький, В. Дармограй 

* - розроблено автором 

 

У  п’ятому розділі «Функціональні вияви й перспективи розвитку суспільної 

географії в Україні» розкрито особливості підготовки й захисту дисертацій у рамках 

наукових шкіл, проведено наукометричний аналіз дисертаційних праць із суспільної 

географії за 1936–2015 рр., установлено проблеми розвитку та визначено пріоритетні 

напрями досліджень наукових шкіл.  

Основну ж увагу приділено наукометричному аналізові особливостей 

функціонування наукових шкіл суспільної географії в Україні на основі вивчення 
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масиву захищених дисертацій. З кін. ХІХ ст. в Україні почали з’являтися перші 

професійні наукові кадри географів (першим доктором географії був Г. Величко, 

1893 р.). У першій чверті ХХ ст. наукові ступені доктора філософії в галузі географії 

чи суміжних із нею наук здобули вчені, які зробили помітний внесок у становлення 

суспільно-географічної науки: В. Баб’як, К. Воблий, В. Геринович, М. Дольницький, 

К. Дубняк, О. Івановський, Г. Кривченко, В. Кубійович, Ф. Матвієнко-Гарнага, 

В. Огоновський, С. Рудницький, В. Садовський, А. Синявський, О. Сухов, 

О. Степанів та ін. Упродовж 20 – поч. 30-х рр. в Україні оформилося два центри 

підготовки кадрів економіко-географів: УНДІГК та Інститут економіки АН УРСР.  

У 1934 р. в УРСР запроваджено наукові ступені кандидата й доктора наук, а 

спеціальність «економічна географія» віднесено до географічних, історичних та 

економічних наук. Право присуджувати наукові ступені було надано Інституту 

економіки АН УРСР, Харківському та Одеському університетам. Першими 

кандидатами наук були О. Діброва (1936 р.), Ф. Трипілець (1938 р.), Л. Білогуб, 

О. Ващенко, М. П’ятигорський, К. Пяртлі, П. Сольонов, О. Чегорян (1939 р.), 

М. Демченко (1940 р.).  

Уже в післявоєнний час з’явилися перші доктори наук:  у 1957 р. О. Діброва став 

доктором географічних наук у галузі економічної географії за підготовлений 

навчальний посібник «Економічна географія Української РСР», а в 1959 р. доктором 

економічних наук став М. Паламарчук, захистивши дисертацію на тему «Економічні 

проблеми розвитку і розміщення цукробурякового виробництва в Українській РСР». 

Осередками з підготовки наукових кадрів упродовж другої пол. 40–50-х рр. були 

Київський університет та Інститут економіки АН УРСР. На цей період припало 

організаційне оформлення економічної географії в університетах Харкова, Львова, 

Чернівців та Одеси. З кін. 50-х рр. як окремий осередок підготовки кадрів постала 

Рада з вивчення продуктивних сил АН УРСР.  

У 60-х рр. в УРСР сформовано потужну школу економічної географії, закладено 

основи пріоритетних напрямів її подальшого розвитку упродовж 60–80-х рр., 

спостережено активізацію діяльності аспірантури у ВНЗ, зростала роль АН УРСР як 

центру економіко-географічних досліджень; упорядковано номенклатуру наукових 

спеціальностей; з’явилися спеціалізовані вчені ради тощо. Усі дисертації в цей час 

виконувалися у межах тематики районно-комплексного напряму. 

Упродовж останніх десятиліть спостерігалася розбудова академічного сектору 

науки, збільшення кількості захищених дисертацій, розширення мережі 

спеціалізованих учених рад, визначення пріоритетних напрямів суспільно-

географічних досліджень через затвердження паспорту спеціальності. Якісно нові 

соціально-економічні та політичні умови сприяли підготовці дисертацій із суспільної 

географії, розширенню її об’єктно-предметної сфери.  

Тематика сучасних докторських робіт охоплює як традиційні напрями, так і 

винятково актуальні проблеми соціальної географії, регіональної політики та 

регіонального управління, сталого розвитку, політичної географії й геополітики. 

Йдеться, зокрема, про праці, об’єктом дослідження яких стали проблеми якості життя 

населення, депресивності регіонального розвитку та збалансованого розвитку 

територій різного рівня, регіонального економічного розвитку і його програмування, 

геопланування, регіональної політики та етнополітики, проблем глобалізації 

світового простору.  
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Проведений наукометричний аналіз майже 700 дисертацій (85 – докторських і 

599 – кандидатських), захищених у 1936–2015 рр., істотно розширив уявлення про 

об’єктно-предметну сферу суспільної географії, дав змогу оцінити внесок 

конкретних шкіл у науку, з’ясувати її сучасний стан, визначити ступінь розробки 

теоретико-методологічних засад, виявити перспективні напрями розвитку науки.  

Такий аналіз уможливив представлення суспільної географії не лише через 

друковані праці, а й дав змогу ознайомитися з еволюцією знання упродовж 

тривалого часу, простежити науково-методичні підходи, репрезентовані різними 

науковими школами. Динаміку захистів дисертацій представлено на рис. 4. 

 

Рис. 4. Динаміка захистів дисертацій (1936–2015 рр.) (розроблено автором) 

 

Спостерігається значна варіабельність обох кривих на графіку. Наприклад, у 

першій пол. 60-х, другій пол. 90-х рр. помічено зростання кількості захищених 

дисертацій, а на поч. 90-х рр. – зменшення. З 1996 р. кількість захищених робіт 

поступово зростала. Водночас поліноміальний ряд кількості дисертацій при 

невисокому коефіцієнті детермінації виявляє їхнє зростання впродовж усіх років.  

Після появи в Україні перших докторів наук – О. Діброва (1957 р.), 

М. Паламарчук (1959 р.), Д. Богорад (1961 р.) – у період з 1965 до 1972 р. 

спостерігалася тенденція захисту по одній дисертації упродовж року (І. Мукомель, 

Н. Блажко, М. Шраг, А. Золовський, О. Ващенко, В. Оникієнко), і тільки в 1970 р. 

уперше відбулося три захисти (Ф. Заставний, М. Ігнатенко, Л. Корецький). Це 

характерно і для 1974–1989 рр., коли в середньому щороку з’являлося по одному 

доктору наук: П. Волобой (1974 р.), М. Пістун (1975 р.), Я. Жупанський (1980 р.), 

І. Горленко (1982 р.), Л. Руденко (1983 р.), А. Голіков (1984 р.), Р. Язиніна (1985 р.), 

В. Дергачов (1986 р.), М. Голіков (1987 р.), а в окремі роки відбувалося по два 

захисти: Ю. Пітюренко і О. Шаблій (1978 р.), В. Поповкін і О. Топчієв (1979 р.), 

О. Паламарчук і В. Нудельман (1989 р.).  

Зростання кількості захищених докторських дисертацій фіксуємо з 1990 р. 

(Р. Іванух, С. Писаренко, А. Степаненко). Як видно з графіка, лише в 1994 р. не було 

захищено жодної дисертації, натомість у 1991 р. – 2 (Д. Стеченко, О. Хомра), 1992 р. 
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– 3 (Г. Балабанов, М. Крачило, В. Руденко), 1993 р. – 4 (П. Коваленко, Л. Мармуль, 

П. Масляк, М. Фащевський), 1995 р. – 2 (М. Мальський, В. Нагірна), 1996 р. – 2 

(С. Іщук, В. Семенов), 1997 р. – 2 (П. Луцишин, Я. Олійник), 1998 р. – 3 (І. Дудник, 

А. Доценко, О. Заставецька), 1999 р. – 1 (М. Нікітіна).   

Аналіз кількості захищених докторських дисертацій на поч. ХХІ ст. за роками 

показує, що найбільша їх кількість (7) спостерігалася у 2006 р. (М. Дністрянський, 

В. Захарченко, Н. Коцан, В. Круль, К. Мезенцев, К. Нємець, С. Сонько). В 2004 та 

2010 р. було захищено по 4 дисертації: В. Джаман, С. Лісовський, Л. Нємець, 

І. Яковенко та М. Барановський, О. Гладкий, Р. Лозинський, І. Ровенчак відповідно, у 

2001, 2013 та 2014 рр. по 3 (М. Багров, О. Краснопольський і Б. Яценко у 2001 р.; 

О. Афанасьєв, С. Запотоцький та Ю. Кисельов у 2013 р.; Л. Заставецька, П. Шуканов, 

В. Яворська у 2014 р.), а по 2 дисертації – у 2003 р. (О. Любіцева, І. Смирнов), 2005 

(О. Бейдик, Л. Шевчук), 2009 р. (Ю. Палеха, П. Сухий), 2011 р. (В. Смаль, 

М. Мальська), 2012 р. (І. Воронін, А. Калько) та 2015 р. (І. Пилипенко, 

Д. Мальчикова). Лише по одній докторській дисертації було захищено у 2007 р. 

(Г. Підгрушний) та 2008 р. (І. Гукалова).  

Динаміка кількості захищених дисертацій безпосередньо пов’язана з періодами 

розвитку наукових шкіл суспільної географії в Україні. У роботі запропоновано 

періодизацію процесу формування потенціалу наукової школи суспільної географії за 

різними критеріями:  

1) від захисту першої дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії в галузі географії (1893–1935 рр.); 

2) від захисту першої кандидатської дисертації (1936–1956 рр.); 

3) від захисту першої докторської дисертації (1957–1991 рр.); 

4) сучасний (з 1992 р.) (табл.5). 
Таблиця 5 

Кількість захищених дисертацій за періодами (1936–2015 рр.)* 

Кількість дисертацій Періоди, роки 

1936–1956 рр. 1957–1991 рр. 1992–2015 рр. 

Докторські – 32 53 

Кандидатські  63 184 352 

Усього 63 216 405 

* - розроблено автором 

 

Групування даних за періодами засвідчує поступове зростання кількості 

захищених  дисертацій,  звісно,  в  окремі  роки  спостерігалося  їх  зменшення,  що 

найчастіше було спричинено загальними умовами розвитку науки. Якщо не 

враховувати роки війни, то лише в 1956 та 1960 р. не було захищено жодної 

дисертації. Упродовж першого періоду найбільше дисертацій було захищено у 1949 

та 1953 р. (по 7); другого – у 1990 р. (17), а третього – у 2010 р. (34). 

Примітно, що у період з 1936 до 2015 рр. із суспільної географії захищено 85 

докторських дисертацій (12 % від загальної кількості). З другої половини 90-х рр. 

помітна тенденція збільшення їхньої кількості, що засвідчує, з одного боку, 

реалізацію фундаментальних проблем, а з іншого – розроблення напрямів науки, які 

почали формуватися в нових соціально-економічних умовах.  

Динаміка захистів дисертацій із суспільної географії дає змогу порівняти 

особливості розвитку різних напрямів суспільно-географічної науки між собою, а 
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також виокремити тенденції в розвиткові досліджень у межах кожного з напрямів. У 

сучасному паспорті спеціальності 11.00.02  представлено 11 напрямів наукових 

досліджень (рис. 5).  

 

Рис. 5. Розподіл дисертацій за напрямами паспорта спеціальності 11.00.02. 
(1936–2015 рр.) (розроблено автором) 

 

Із проблем економічної географії захищено 63 % дисертацій, а соціальної – 37 %, 

однак упродовж першого та другого етапів ця диспропорція була значно більшою. 

Найменшу кількість дисертацій (1 %) підготовлено та захищено з проблем 

територіальної організації ринкового господарства, істотні відмінності спостережено 

між окремими напрямами, наприклад географією населення й географією галузей 

промисловості (104 та 94 дисертації відповідно, що становить 29 % від усього масиву 

дисертацій) та суспільно-географічною картографією й історією науки (захищено 

усього по 10 дисертацій – відповідно по 2 %) (рис.6). 
 

Рис. 6. Розподіл дисертацій за напрями підготовки (1936–2015 рр.) (розроблено автором) 

 
1 – теорія, методологія та методика; 2 – географія природокористування; 3 – географія населення та 

розселення; 4 – географія промисловості; 5 – географія сільського господарства; 6 – географія сфери послуг; 

7 – соціальна географія; 8 – політична географія; 9 – суспільно-географічне регіонознавство; 10 –управління 

розвитком регіону та регіональна політика; 11 – суспільна географія зарубіжних країн та регіонів; 12 – 

суспільно-географічна картографія; 13 – історична суспільна географія; 14 – історія суспільної географії. 

 

Простежено два аспекти територіальних особливостей дисертаційного фонду: за 

місцем підготовки й за межами теми досліджень. Дисертації виконані головно в 
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наукових центрах України, де діють найпотужніші науково-освітні школи – Київ, 

Львів, Одеса, Сімферополь, Чернівці та Харків. Суспільно-географічні процеси і 

явища в межах окремих регіонів світу, зарубіжних країн чи їхніх територій 

репрезентують 57 дисертацій (7 докторських і 50 кандидатських), що складає 8 % від 

їхньої загальної кількості. Україна загалом як об’єкт дослідження відображена в 122 

дисертаціях, її області – у 294, що разом становить 61 %. Спостерігається значна 

диспропорція між окремими регіонами. Найчастіше об’єктом аналізу були АР Крим 

(30 дисертацій) Львівська (28), Тернопільська (25), Волинська (23) та Харківська 

(20) області. Показник вище від середнього має Чернівецька область (16). Рідше 

досліджувалися Закарпатська, Рівненська, Сумська, Херсонська і Донецька області. 

Лише 1 дисертаційна робота була присвячена вивченню території Миколаївської 

області (рис.7). 

 

 
Рис. 7. Кількість дисертацій за територіальними межами  

теми дослідження (1936–2015 рр.) (розроблено автором) 

 

Визначено проблеми розвитку наукових шкіл суспільної географії в Україні. 

Показано, що сучасна суспільна географія в Україні – це методологічно сформована 

наука із власним теоретичним і методичним апаратом, який у найтеперішніх умовах 

має бути спрямований на розв’язання прикладних завдань щодо вдосконалення 

територіальної організації суспільства в Україні. Уточнення потребують і теоретичні 

засади науки, чому сприятиме впровадження нових підходів, концепцій. Вирізнені 

чинники, які визначають проблеми суспільної географії: ігнорування самим 

суспільством результатів досліджень суспільно-географічної науки, а також 

розпорошення суспільно-географічних студій за новими напрямами досліджень, 

передовсім тими, які формуються на покордонні з іншими науками (регіональна 

економіка, регіональна демографія, регіональна соціологія, регіональна політика і 

т.ін.). З-поміж основних проблем, що стримують розвиток наукових шкіл, а отже, і 
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науки загалом, є індивідуалізованість діяльності наукових шкіл без формулювання 

конкретної мети реалізації свого внеску в загальноукраїнську школу, а останньої, 

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

уживанням різних назв науки «економічна та соціальна географія», «соціально-

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

географічної науки та відсутності стрижневої системи логічно завершених законів 

науки, які змогли б інтегрувати різні парадигми й наукові напрями; нереалізованість 

прикладної функції науки тощо.  

Стратегічною метою суспільно-географічної науки окреслено визначення 

економічної, демографічної, соціальної, політичної та екологічної ємності 

географічної оболонки, обґрунтування раціональних параметрів регіонального і 

глобального природокористування, виявлення основних тенденцій технологічного, 

галузевого й територіального розвитку господарства України і її регіонів. Важливе 

значення має виявлення тенденцій технологічного, галузевого й територіального 

розвитку господарства України і її регіонів. З-поміж пріоритетних напрямів 

досліджень є проблеми підвищення рівня і якості життя українців; визначення та 

досягнення оптимальної соціальної, функціонально-галузевої й територіальної 

структури господарства; оптимізації структури економічних, соціальних, політичних 

та інших зв’язків. На регіональному й локальному рівнях перед суспільною 

географією стоять завдання щодо розв’язання проблем природокористування, 

розвитку депресивних регіонів, обґрунтування й реалізації регіональної економічної, 

соціальної, демографічної та екологічної політики.  

 

ВИСНОВКИ 

 

Нагальною потребою сьогодення є реконструкція минулого суспільно-

географічної науки, яка б дала змогу об’єктивно та неупереджено репрезентувати 

внесок у її розвиток наукових шкіл. Дослідження наукових шкіл суспільної географії 

сприяє поверненню наукових надбань, вилучених, сфальшованих чи просто 

замовчуваних; допомагає активізувати процес подальшого розвитку суспільної 

географії в Україні, а також забезпечує їй гідне місце не лише у вітчизняній, а й у 

світовій культурі.  

У роботі вперше у вітчизняній науці комплексно схарактеризовано феномен 

наукових шкіл суспільної географії в Україні, докладно проаналізовано пізнавальні 

можливості формування й конкретні наукові результати функціонування різних типів 

наукових шкіл. У процесі дослідження сформульовано такі висновки: 

1. Наукова школа в суспільній географії представлена як колектив учених на чолі 

з лідером, які працюють або ж працювали в межах одного напряму науки й мають 

визнання в науковому співтоваристві. Ключовими ознаками наукової школи є 

наявність лідера та науково-дослідної програми. Основними типами наукових шкіл, 

що сформувалися в суспільній географії в Україні є: школи-напрями, науково-освітні 

школи та школи як дослідницькі колективи.  

Пізнавальними етапами у процесі дослідження наукових шкіл у суспільній 

географії є вивчення суспільних потреб у певному науковому напрямі; з’ясування  

ролі засновників наукових шкіл; аналіз розвитку суспільно-географічної науки, її 

історії, перспектив, які зумовлюють зародження, відродження й розвиток наукових 



29 
 

 

шкіл; розгляд відмінностей наукової проблематики й дослідницьких програм, 

концепцій, підходів і стилів дослідження наукових шкіл; вивчення новаторського 

елемента функціонування наукових шкіл та особливостей поширення їхніх ідей.  

2. Методика дослідження наукових шкіл у суспільній географії передбачає 

декілька основних етапів. На початковому етапі здійснюється збір фактичних даних, 

інвентаризація, опис, формування сукупності інформації про суспільно-географічні 

наукові школи. Далі відбувається аналіз первинної інформації, яка відображає 

особливості функціонування наукових шкіл. На основі висновків і результатів 

проведеного аналізу вихідних даних здійснюється їхня систематизація, тобто 

впорядкування у формальному, генетичному, територіальному та інших аспектах, що 

дає змогу виявити конкретні закономірності. Наступним етапом є встановлення 

основних закономірностей формування, функціонування й розвитку наукових шкіл 

суспільної географії в Україні.  

Методика ідентифікації наукових шкіл передбачає проведення оцінки їх 

функціонування за формальними  та змістовними критеріями. 

3. Розвиток зарубіжної суспільної географії репрезентують національні 

(німецька, французька, британська, американська тощо) школи, представлені різними 

науковими напрямами (країнознавство, географія людини, геополітика та політична 

географія, культурна, економічна, соціальна, історична географія, регіоналістика, 

просторовий аналіз, гуманістична, математична, поведінкова географія, регіональна 

економіка, радикальна, когнітивна, позитивістська, постколоніальна, структурна 

географія тощо), які  мали вплив на формування суспільної географії в Україні.  

Школа суспільної географії в Україні зародилася в останній чверті ХІХ ст., а 

остаточно оформилася в першій чверті ХХ ст. На поч. ХХ ст. відбулася 

інституалізація географії в самостійну галузь знань, яка інтегрувала в собі 

природничо-географічні, демогеографічні, етногеографічні та економіко-географічні 

знання про територію України. Визначальною в цьому зв’язку була діяльність 

С. Рудницького. Школа суспільної географії доби СРСР «розчинилася» в панівній 

системі радянської економічної географії. Теоретиком радянської економічної 

географії в Україні та лідером її наукової школи став М. Паламарчук. Із поч. 90-х рр. 

ХХ ст. почала формуватися система суспільно-географічних наук, основу якої склала 

соціально-економічна географія, відбулося методологічне переосмислення науки, 

диференціація практичних досліджень сприяла формуванню нових наукових 

напрямів.  

4. Етапи розвитку наукових шкіл суспільної географії в Україні: 1-й етап – кін. 

ХІХ–поч. ХХ ст.: 1873–1904 рр.; 1905–1917 рр.; 1918–1921 рр.;  2-й етап – сер. ХХ ст.: 

1922–1933 рр.; 1934–1963 рр.; 1964–1990 рр.; 3-й етап – кін. ХХ–поч. ХХІ ст.: з 

1991 р. – дотепер.  

Для кожного з них характерна зміна пріоритетних проблем досліджень та 

ступінь професіоналізації науки, що найповніше відображається в тематиці наукових 

досліджень. На першому етапі поширилися країнознавча, антропогеографічна й 

галузево-статистична концепції, сформувалися теоретичні основи науки, розпочалося 

комплексне вивчення території України. Другий етап засвідчив спочатку розвиток 

шкіл географії людини, галузевої статистики, хорологічної та районної шкіл, а після 

1934 р. – розвиток економіко-географічної районно-комплексної школи. Третій етап 

ознаменований становленням наукових шкіл у межах традиційної проблематики 
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економічної географії й географії населення та новими напрямами соціальної і 

політичної географії.  

5. Школа географії людини сформувалася в кін. ХІХ – на поч. ХХ ст., її 

фундатором був С. Рудницький, а представниками – Г. Величко В. Геринович, 

М. Дольницький, В. Огоновський, В. Кубійович, О. Степанів та ін. У межах цієї 

школи відбулася внутрішня диференціація суспільно-географічного знання – 

зародилися нові галузі науки: теорія та методологія географії, географічна 

регіоналістика й краєзнавство, політична географія та геополітика, географія 

розселення, демогеографія й етногеографія, географія сільського господарства, 

картографія. 

На основі парадигми галузевої статистики вчені України проводили 

загальноукраїнські та регіональні статистичні дослідження, організували дослідні 

роботи з обґрунтування розвитку й розміщення виробництв різних галузей 

господарства України і світового господарства. Представниками школи галузевої 

статистики були К. Воблий, В. Кістяківський, О. Сухов, С. Остапенко, І. Фещенко-

Чопівський, Г. Кривченко та ін. Їхні дослідження присвячені визначенню наукових 

засад економічної географії, географії природно-ресурсного потенціалу, вивченню 

розміщення продуктивних сил, комерційній географії та економіко-географічному 

українознавству.  

Праці представників шкіл географії людини й галузевої статистики вирізняються 

передовсім україноцентричністю досліджень, що сприяло зародженню та 

становленню вітчизняної школи суспільної географії. Лідерами сучасної школи 

суспільної географії в Україні є доктори наук, які в межах своїх шкіл також 

підготували докторів наук: Л. Руденко, М. Пістун, О. Шаблій, О. Топчієв, І. Горленко, 

С. Іщук, Я. Олійник, Б. Яценко, К. Нємець, О. Любіцева, В. Руденко; доктори наук, 

які підготували значну кількість кандидатів наук, – Г. Балабанов, В. Нагірна, 

О. Заставецька, Л. Нємець, К. Мезенцев. 

6. Найпотужнішими науково-освітніми школами суспільної географії в Україні є 

київська, львівська, одеська, чернівецька, харківська і сімферопольська. Процеси 

становлення регіональної наукової школи заявляють про себе в Тернополі, 

перспективним визначається започаткування наукових шкіл у Луцьку, Ніжині, Умані, 

Полтаві, Херсоні та Рівному. 

Зародження наукових шкіл-колективів припало на кін. ХІХ – поч. ХХ ст. із 

становлення шкіл С. Рудницького, К. Воблого, О. Івановського та О. Сухова. У другій 

пол. ХХ ст. відбувся розвиток наукових шкіл М. Паламарчука, О. Діброви, 

О. Ващенка, Л. Корецького, Ф. Заставного, І. Твердохлєбова І. Кугукала та ін. Нині 

найпотужнішими за кадровим потенціалом та результатами досліджень є наукові 

школи Л. Руденка, Я. Олійника, М. Пістуна, С. Іщука, О. Шаблія та О. Топчієва.  

7. Районна школа оформилася в 20-х рр. ХХ ст., представниками школи були 

В. Садовський, А. Синявський, К. Дубняк, Ф. Матвієнко-Гарнага, В. Тимошенко та ін. 

Із поч. 30-х рр. географічна школа України, під дією суспільних чинників,  змушена 

була переформатувати свою методологію на засади районної економіко-географічної 

школи М. Баранського – М. Колосовського. Школа радянської районно-комплексної 

економічної географії в Україні мала вагомі теоретичні розробки та практичні 

напрацювання. Її лідери – О. Діброва, М. Паламарчук, Д. Богорад, Л. Корецький, О. 

Ващенко, М. Ігнатенко, І. Твердохлєбов та ін.  
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Першою географічною установою академічного типу був Український науково-

дослідний інститут географії й картографії. Дослідницьку програму наукової школи  

обґрунтував її лідер С. Рудницький. Представниками наукової школи у галузі 

суспільної географії були Г. Величко, В. Геринович, К. Дубняк, І. Ландо, В. Баб’як та 

ін. Науково-дослідна діяльність школи репрезентована такими напрямами: теоретичні 

й прикладні дослідження у сфері суспільної географії та картографії, географічне 

українознавство, підготовка наукових кадрів, видавнича, експедиційна діяльність 

тощо.  

Найчисленнішою та найпотужнішою за своїм кадровим потенціалом школою-

колективом у суспільній географії стала наукова школа М. Паламарчука (15 докторів 

та 32 кандидати наук). Він обґрунтував дослідницьку програму школи, що 

оформилася як теорія територіального комплексоутворення, а її подальше 

вдосконалення відбувалася в межах наукової школи вченого.   

8. Періоди формування потенціалу наукової школи суспільної географії: 1893–

1935 рр. – від захисту першої дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії в галузі географії; 1936–1956 рр. – від захисту першої кандидатської 

дисертації; 1957–1991 рр. – від захисту першої докторської дисертації, з 1992 р. – 

сучасний.  

Упродовж 1936–2015 рр. в Україні було захищено 85 докторських дисертацій, а 

співвідношення докторських і кандидатських дисертацій становило 1:7. Із проблем 

економічної географії захищено 63 % дисертацій, а соціальної географії – 37 %. 

Істотні відмінності спостерігаються між окремими напрямами, наприклад 

географією населення і географією галузей промисловості та суспільно-

географічною картографією й історією суспільно-географічної науки. Дослідження 

виконані в основному в наукових центрах України, де сформувалися найбільш 

потужні науково-освітні школи. Суспільно-географічні процеси і явища в межах 

окремих регіонів світу, зарубіжних країн чи їхніх територій репрезентують 57 

дисертацій. Україна загалом як об’єкт дослідження відображена в 122, а її області – у 

294 дисертаціях. Об’єктом суспільно-географічного аналізу найчастіше були: АР 

Крим, Львівська, та Тернопільська, а найрідше – Рівненська, Сумська, Херсонська і 

Донецька та Миколаївська області. 

9. Проблемами розвитку наукових шкіл є індивідуалізованість їх діяльності; 

різна самоідентифікація; диференціація суспільно-географічної науки, відсутність 

системи логічно завершених законів; нереалізованість прикладної функції науки. 

Сучасні суспільно-географічні дослідження позначені зниженням інтересу до 

розв’язання теоретичних проблем, вироблення нових концепцій, модернізації 

сформованих теорій.  

Перспективи розвитку суспільної географії пов’язані з оформленням її 

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

прикладних аспектів науки, і уникнення невиправданого абстрагування. Пріоритетом 

у діяльності наукових шкіл має стати обґрунтування методології суспільної 

географії як єдиної просторової науки, що може ефективно розв’язати низку 

актуальних питань розбудови України в контексті її євроінтеграційної стратегії. 

Вивчення наукових шкіл суспільної географії в Україні свідчить, що вона має 

потужний інтелектуальний потенціал, який здатний до генерації наукових ідей 

світового рівня.  
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АНОТАЦІЯ 

 

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

досліджень наукових шкіл). – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за 

спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017.  

Дослідження присвячене цілісному аналізові процесу формування наукових шкіл 

суспільної географії в Україні з удокладненим розглядом пізнавальних можливостей і 

конкретних результатів функціонування наукових шкіл різних типів. У дисертації 

обґрунтовано модель наукової школи суспільної географії в Україні: з’ясовано її 

понятійно-категоріальний апарат, установлено компонентну структуру, виокремлено 

типи, проаналізовано методичні засади, систематизовано джерельну базу, визначено 

ідентифікатори та рівні вивчення. Проаналізовано різні напрями та національні 

школи зарубіжної суспільної географії, виявлено їхній вплив на формування науки в 

Україні. Основний акцент зроблено на аналізі внутрішніх чинників розвитку 

суспільної географії, що вможливило визначення етапів і періодів її становлення в 

Україні на основі еволюції наукових шкіл. Системно досліджено різні типи наукових 

шкіл: школи-напрями (географії людини, галузево-статистичну та суспільно-

географічну), науково-освітні (київську, львівську, харківську, чернівецьку, одеську і 

сімферопольську) та сформовані у їхніх межах школи-колективи. Різнобічно вивчено 

школи кожного типу: економіко-географічну школу як найтривалішу за часом 

існування, школу УНДІГК як найменш досліджену та школу М. Паламарчука як 

найпотужнішу за досягнутими результатами. Визначено функціональний потенціал 

суспільно-географічної науки в Україні шляхом наукометричного аналізу близько 700 

дисертацій, захищених у 1936–2015 рр., визначено їхній розподіл за галузями, місцем 

підготовки і територіальними межами теми дослідження. З’ясовано проблеми 

розвитку наукових шкіл та перспективні напрями їхніх досліджень.  

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

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

Українського науково-дослідного інституту географії та картографії, школа 

М. Паламарчука, наукометричний аналіз, дисертації. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Шевчук С. М. Общественная география в Украине (теория и практика 

исследований научных школ). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора географических наук по 

специальности 11.00.02 – экономическая и социальная география. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2017. 

Исследование посвящено целостному анализу процесса формирования научных 

школ общественной географии в Украине с докладным рассмотрением 

познавательных возможностей и конкретных результатов функционирования 

научных школ различных типов. В диссертации обоснована модель научной школы 

общественной географии в Украине: выяснен ее понятийно-категориальный аппарат, 

определена компонентная структура, выделены типы, проанализированы 

методические основы, систематизированы источники, определены идентификаторы и 

уровни изучения. Проанализированы различные направления и национальные школы 

зарубежной общественной географии, выявлено их влияние на формирование науки в 

Украине. Основной акцент сделан на анализе факторов развития общественной 

географии, что дало возможность определить этапы и периоды ее становления в 

Украине на основе эволюции научных школ. Системно исследованы различные типы 

научных школ: школы-направления (географии человека, отраслево-статистическую 

и общественно-географическую), научно-образовательные (киевскую, львовскую, 

харьковскую, черновицкую, одесскую и симферопольскую) и сформированные в их 

пределах школы-коллективы. Разносторонне изучены школы каждого типа: 

экономико-географическая как самая продолжительная по времени существования, 

школа УНИИГК как наименее исследованная и школа М. Паламарчука как самая 

мощная по достигнутым результатам. Изучен функциональный потенциал 

общественно-географической науки в Украине путем наукометрического анализа 

около 700 диссертаций, защищенных в 1936–2015 гг., определено их распределение 

по отраслям, месту подготовки и территориальным пределам темы исследования. 

Выяснены проблемы развития научных школ и перспективные направления их 

исследований. 

Ключевые слова: общественная география в Украине, научные школы, школы-

направления, научно-образовательные школы, школы-исследовательские 

коллективы; районная школа, школа Украинского научно-исследовательского 

института географии и картографии, школа М. Паламарчука, наукометрический 

анализ, диссертации. 

 

ABSTRACT 

  

Shevchuk S. M. Human Geography in Ukraine (theory and practice of scientific 

school research). – Manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Geographical Sciences, specialty 11.00.02 – 

Economic and Social Geography. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 

2017. 

The research reveals the complex analysis of the process to form scientific schools of 

human geography in Ukraine with a profound consideration of cognitive abilities and 
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specific results of functioning scientific schools of various types. 

To achieve research goals the author reveals the nature of social and geographical 

schools and gives grounds for the theoretical approaches and methodological foundations of 

the study. The thesis defines the topicality and importance of the research. The author 

classifies the schools of human geography in Ukraine and highlights the leading research 

schools which are considered to be the recognized scientific mainstreams, scientific and 

educational research schools and school groups. The classification introduces different 

levels of research according to the functioning of scientific schools: source critical, factual, 

empirical, theoretical, scientific, and prognostic. The study determines the methodological 

bases of research on the process of forming human and geographical schools and the main 

stages and methods of identifying research schools which are based on the formal and 

substantive criteria. The author puts a great number of archival documents and materials 

into the scientific discourse and defines the new approach to study the development of 

human geography in Ukraine. 

The author analyses the internal and external factors of forming scientific schools in 

human geography of Ukraine. The study considers the ways of development in geography, 

human geography, geopolitics and political geography, cultural, economic, social, historical 

geography, country studies, spatial analysis, humanistic, mathematical, behavioral 

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

geography etc. The author structures the national schools (German, French, British, 

American and Soviet) in foreign human geography and describes their impact on human 

geography research schools in Ukraine. The main emphasis is also put on the internal 

factors of human geography development in Ukraine and the political, economic, social, 

cultural preconditions of their foundation. Moreover, the thesis describes the diversity of the 

views on the periodization of human geography in Ukraine. The author's approach made it 

possible to distinguish three stages of the respective periods: stage 1 –late XIX – early XX 

century: 1873–1904; 1905–1917; 1918–1921; stage 2 – mid. XX century: 1922–1933; 

1934–1963; 1964–1990; stage 3 – late XX – early XXI century: 1991 – by present time. The 

most significant characteristics of each stage and period were investigated. 

The author characterizes the different types of scientific schools, school areas, 

scientific, educational schools and the schools as research groups and defines their place, 

role, and achievements in the development of human geography in Ukraine. The research 

subject is human geography, industry statistics, and economic geography. The author 

determines the principles, evolution, and structure of these schools. The legacy of the most 

influential scientific and educational schools of Kyiv, Lviv, Odesa, Chernivtsi, Kharkiv, and 

Simferopol was investigated. The author pays his attention to the research center in Ternopil 

as an important one for the formation of regional scientific schools and research centers 

which might be promising for the foundation of research schools in Lutsk, Nizhyn, Uman, 

Poltava, Kherson, and Rivne. A detailed analysis reveals integrated interrelations between 

the research schools groups based on the theses in the late XIX – early XXI century. The 

author considers the scientific schools by M. Palamarchuk, L. Rudenko, Y. Oliinyk,  

М. Pistun,  S. Ishchuk, O. Shablii and O. Topchiev to be the most significant in human 

resources and research outcomes. The study deals with the specific types of research schools 

and analyses the district schools as a mainstream school, the evolution of their conceptual 

framework, school membership and contribution to the human geography development in 

Ukraine. The author discovered some important documents which described the 
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peculiarities of forming and functioning the scientific school of Ukrainian Research Institute 

of Geography and Cartography as a scientific and educational school and defined the 

specific features of the research programme by S. Rudnytskyi, its scientific activities, 

membership, and contribution to science. The author describes the structure of the scientific 

school by M. Palamarchuk as a school of a research group and considers it to be the largest 

in number and the most powerful human resource. M. Palamarchuk founded the scientific 

school of geographical fundamentals to improve the territorial organization of society and 

complex formation in the economy and gave grounds for the school research programme. 

The thesis presents a detailed study of all types of scientific schools which allows describing 

the development of human geography in Ukraine. 

The thesis analyses the different functional aspects of human geography development 

in Ukraine. The study is conducted with the help of analysis of thesis defense within schools 

and scientometric analysis of theses on human geography. Therefore the author studied the 

dynamics of the thesis defense, the expanse of the research areas, the place of research 

fulfillment, and the geographical boundaries of the research object. The main issues of 

scientific schools of human geography in Ukraine and prospective areas of research were 

investigated. 

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

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

Institute of Geography and Cartography, school by M. Palamarchuk, scientometric analysis, 

dissertation. 

 


