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5. Українське географічне товариство повинно надалі приділяти 
більше уваги регіональному розвитку України, його стратегічному аспекту. 
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На зламі ХХ-ХХІ століть у суспільно-географічному розвитку людства 

відбулись глибинні трансформації, що позначились на всіх аспектах його 
життєдіяльності. Важливе місце у системі аналізу суспільного розвитку 
повинно відводитись дослідженню геодемографічної проблематики. 
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Особливу роль у формуванні основних якісних характеристик суспільства 
відіграють  демографічні,  етно-національні, економічні, соціальні, 
історичні(генетичні)  та розселенські(екістичні) процеси, усвідомлення 
взаємозв’язку та взаємозалежності між якими повинно сприяти посиленню 
комплексних  геодемографічних досліджень.  

Сучасний розвиток вітчизняної географічної науки відбувається в 
умовах корінних змін суспільної орієнтації розвитку, в умовах пошуку 
нового шляху розвитку. Формується новий напрям географії населення – 
геодемографія  як наука про інтегровані територіальні соціально-
демографічні (демосоціальні) комплекси.  (ІТСДК). Розвиток  предметної  
області географії населення(ГН) відбувається від вивчення  розміщення 
населення до форм його  територіально організації та до інтегрованих 
територіальних соціально-демографічних (демосоціальних) комплексів 
(ІТСДК). Існує багато наук  які  вивчають  народонаселення. Систему знань 
пpо наpодонаселення можна pозглядати як міжпредметну область знань 
pізних наук пpо людину, яка дає змогу сформувати цілісне уявлення пpо 
наpодонаселення та пpоцеси, що в ньому відбуваються. Геодемографія  
своєю предметною областю. Безпосередньо   стикується  з демографією, 
географією та  регіоналістикою. ЇЇ формування  дещо схематично  ми 
поділили на  три  етапи (рис.1). 

Ми хочемо показати як  трансформувалась предметна область за цими 
умовними, трьома  дисциплінами  які ми зазначили, як  базові -  
демографією, географією населення  та геодемографією.  

На  першому етапі центральне місце в системі знань про 
народонаселення належить демографії, яка в свою чергу, на думку 
багатьох вчених, є системою демографічних наук.   

Населенню притаманні три види руху — природний, просторовий 
(механічний, міграційний) та соціальний. Природний рух населення — це 
динаміка народжень та смертей, шлюбів та розлучень, які змінюють 
чисельність населення природним шляхом. Природний рух населення 
характеризується коефіцієнтом народжуваності, коефіцієнтом смертності та 
природним приростом населення. Просторовий (механічний) рух населення, 
або міграція, являє собою рух через кордони тих чи інших територій з метою 
постійного або тимчасового перебування на новому місці. Для кількісної 
оцінки інтенсивності територіальної мобільності населення використовують 
показники: коефіцієнт міграції за прибуттям, коефіцієнт міграції за вибуттям, 
валовий коефіцієнт та сальдо міграції. Соціальний рух населення (соціальна 
мобільність)  означає сукупність змін соціальних ознак людей, перехід з 
однієї соціальної групи до іншої. Цей вид руху визначає динаміку й 
відтворення соціальних структур населення. Вивчення соціального руху 
населення здійснюється на стику демографії та соціології.  
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Внаслідок руху населення формуються різні види його структур - 
статтєво-вікова, освітня, професійна, сімейна тощо, а також відбувається 
поетапна взаємодія населення з іншими компонентами суспільства. 

 Демографія досліджує закономірність змін у чисельності населення, 
тісно пов'язані з ними природний  рух, відтворення, якісний склад, шлюбність, 
розлучення, смертність, структуру населення за віком, статтю, етнічний склад 
тощо. Поняття демографії з початку її виникнення зазнало змін. Дедалі більше 
зростає інтерес людини до демографічних процесів, їх закономірностей, 
відповідно підвищуються вимоги до демографії як науки. 

В процесі  розвитку демографічних досліджень з кінця XVШ ст. вчені 
намагаються встановити закони відтворення населення - його народжуваності й 
смертності, природного приросту й характерних особливостей статево-вікової 
структури.  

Перший закон народонаселення був сформульований Т.Мальтусом (1766-
1834), який у відомій книзі “Досвід про закон народонаселення у зв’язку з 
майбутнім удосконаленням суспільства” (1798 р.) показав загрозу зростаючого 
розриву між кількістю населення, що збільшується у геометричній прогресії, та 
ресурсами продовольства, які зростають в арифметичній прогресії, тобто 
значно повільніше. Марксизм пов’язував зміни законів народонаселення з 
історичним розвитком суспільства: кожній суспільно-економічній формації 
відповідає свій закон народонаселення. Такий підхід сповідувала й радянська 
демографія[2]. 

З середини ХХ ст. найбільшої популярності набула теорія демографічних 
переходів. У сучасній демографії досліджують також історичні типи 
відтворення населення, зміну яких називають демографічними революціями. 
Концепція демографічного переходу започаткована французьким демографом 
Адольфом Ландрі ще на початку ХХ ст., а грунтовно розроблена 
американськими дослідниками Уорреном С.Томпсоном (1929 р.) та Френком   
У. Ноутстайном (1945 р.). Якісні зміни-злами у динаміці населення називають 
демографічними переходами. 

Демографія вивчаючи  передумови  и чинники  формування населення 
впритул підійшли до вивчення просторових особливостей розвитку населення,  
а це вже перекриття з предметною областю географії населення. 

На другому  етапі  посилюється взаємодія  демографії з сусідніми  
науками, зокрема з географією. На їх стику  формується  нова  дисципліна – 
географія населення, яка  вивчає географічні відмінності складу і відтворення 
населення, територіальний розподіл і розміщення населення,  трудові ресурси 
та територіальні особливості їх використання, населені пункти та їх 
територіальні системи. Географія населення комплексно характеризує 
населення країни та її територіальну організацію, виявляє  закономірності і 
регіональні особливості її формування, проблеми розвитку. Становлення і 
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розвиток географії населення як наукової дисципліни відбулося в Україні у 
другій половині ХХ ст., хоча дослідження окремих демографічних, етнічних та 
розселенських проблем спостерігалося значно раніше.  

Як будь-яка  галузева географічна наука, географія населення  включає в  
себе  практично всі територіальні  аспекти, пов’язані з населенням.  При цьому  
головні відмінності  географії населення від інших дисциплін, що вивчають 
народонаселення: 

1)  комплексність, коли населення розглядається  з  всіма  
впливаючими на  нього факторами (чинниками), і всіма  результатами  його 
діяльності(наслідками); 

2)  системність, коли населення  розглядається  як  підсистема більш 
загальних систем (суспільства), але  в той же  час  воно саме  є складною 
системою, що має своє структурування. 

3)  територіальність (географічність),  коли  будь  яке  явище  або 
процес  розглядається на  певній території; 

4) картографування, за яким будь яке демографічне явище або процес 
можна відобразити на карті, яка виводить дослідження на рівень ГІС-
технологій.  

У географії населення термін “розселення” використовують у двох 
значеннях. По-перше, розселення - це процес поширення населення по 
території, пов’язаний з її все більш інтенсивним господарським освоєнням. 
Процес розселення охоплює просторові переміщення населення та розвиток 
мережі поселень - зростання чи зменшення окремих населених пунктів, появу 
нових. По-друге, розселення населення - це картина сучасного розподілу 
населення на певній території, це наявна сукупність поселень. Основою такої 
картини є мережа поселень, їх адміністративний статус, функціональні типи, 
людність. Разом з тим розподіл населення потрібно характеризувати і за 
показниками його густоти (за адміністративно-територіальними одиницями), 
етнонаціональним складом, особливостями статево-вікової структури та 
зайнятості. 

Базовими поняттями розселення населення виступають функціональний 
тип поселення та система розселення. Населені пункти різняться між собою за 
їх статусом (місто, селище міського типу, село), адміністративним рангом, 
людністю. Але головними ознаками, що характеризують роль даного поселення 
серед інших, є його функції - адміністративно-управлінські, економічні 
(виробничі), соціальні, політичні. Як правило, головні ознаки поселень 
взаємопов’язані: чим більшою є людність населеного пункту, тим вищий його 
адміністративний статус і тим більш важливі й різноманітні соціально-
економічні функції він виконує. 

Оця друга  складова  вивчення розселення  і є стиковою зоною яка  
вивчається і географією населення  і геодемографією. Географи і демографи 
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вже традиційно користуються поняттям “системи розселення”. Система 
розселення - це територіальна сукупність поселень різних рангів і типів, які 
активно взаємодіють між собою, мають інтенсивні зв’язки у вигляді трудових і 
побутових поїздок, переміщень товарів і послуг. Такі зв’язки можна встановити 
і для дуже віддалених поселень. Тому при виділенні систем розселення 
орієнтуються на зв’язки інтенсивні й регулярні за таким правилом: взаємодія 
поселень у межах даної системи розселення повинна бути більш інтенсивною, 
ніж з поселеннями поза даною системою розселення. 

Відповідно до багаторівневої організації суспільства розрізняють системи 
розселення різних рівнів - від глобальних й макрорегіональних до регіональних 
і локальних. Найбільш поширеними в геодемографії є системи розселення 
таких рівнів: 

1) національний (загальнодержавний) - єдина система розселення країни; 
2) регіональний - регіональні системи розселення; субрегіональні та 

мікрорегіональні системи розселення; 
3)  локальний - локальні системи розселення. 
У вітчизняній географії традиційно розглядають обласні (регіональні), 

міжрайонні (субрегіональні) та районні (локальні) системи розселення. Для 
аналізу систем розселення регіонального та макрорегіонального рівнів 
користуються поняттям, опорного каркасу розселення (за Г.М.Лаппо). Йдеться 
про взаємне розміщення найбільших міст, які визначають загальний характер 
розселення, його конфігурацію, густоту, концентрованість чи дисперсність. 
Опорний каркас - це кістяк системи розселення, навколо якого вона формується 
й зростає. 

В географії населення з її просторовою орієнтацією майже втрачаються 
динамічні аспекти  вивчення населення. Про них нібито й  пам’ятають, але не 
приділяють достатньої методологічної уваги: жорстка прив’язка до 
адміністративно-територіального поділу, домінування концепції систем 
розселення,  геопросторовий підхід з аналізом розселення  та  форм 
територіальної організації населення. У вітчизняній  географії населення мало 
позначені  генетичні, історико-географічні аспекти формування та розвитку 
систем розселення.  

Третій  етап  методологічних трансформацій у науках про 
народонаселення зумовлений становленням в Україні державної регіональної 
політики. Виникла  об’єктивна  потреба  вивчати демографічні процеси та 
розселення населення співставно з регіонами  країни, мережа  яких перебуває у 
стадії активної розробки. Нагадаємо, що  за вимогами ЄС всі країни, що 
претендують на членство у ЄС,  обв’язково повинні мати  офіційні, законодавчо  
затвердженні схеми  регіоналізації. До того ж  чинні  обласні регіони, за якими 
нині  в Україні  реалізують  регіональну  політику, не відповідають  
європейським стандартам. Відтак, формується новий  напрям географії 
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населення, орієнтований  на дослідження  регіональних  відмінностей 
населення і розселення, та розроблення регіональної демографічної політики, 
який ми називаємо  геодемографією. 

Традиційно  динамічні  складові  географії  населення  вивчають  за  
допомогою  аналізу  руху  населення  чи  методом  порівнянь  різночасових  
геодемографічних  обстановок  і  ситуацій.  На  часі  вивчення  
геодемографічних  процесів. Геодемографія наголошує регіональні аспекти  
процесів відтворення населення, руху населення, розселення населення. 
Традиційний  концептуально-понятійний апарат демографії і географії 
населення  потребує відповідного розвитку, змістовних і функціональних 
трансформацій. Основне завдання геодемографії полягає у pозкpитті системи 
зв'язків відтвоpення наpодонаселення з суспільним pозвитком на регіональному 
рівні. Геодемографії належить провідна pоль у забезпеченні комплексного 
вивчення населення. 

Головні  складовими геодемографії  як нової дисципліни представлені на 
рис.1.  Базовим поняттям  нового напрямку виступають демовідтворювально-
територіальний комплекс,  геодемографічна ситуація, геодемографічні процеси, 
геодемографічна політика,  регіональні системи розселення. 

Одним  з перших  О.У. Хомра запропанував авторам, які працюють в 
області демогеографічних досліджень вийти за межі так званого “повзучого 
емпіризму” і керуватися в своїх пошуках істини теорією демовідтворення, яка 
досконало розроблена нашими вітчизняними демографами В.С.Піскуновим і 
В.С. Стешенко. 

О.У. Хомра вважав, що  характеристика демографічної обстановки буде 
неповною, якщо обстрагуватися від такого поняття  як  демовідтворювально-
територіальний комплекс (ДТК) [7]. Індикаторами виділення ДТК виступає, на 
думку О.У.Хомри, тіснота взаємозв`язку між установами  демогенерування та  
територіальна їх близькість один до одного. В ДТК  входять не тільки 
матеріальні компоненти (заклади соціальної інфраструктури), але і  носії 
трудових функцій (трудові колективи), взаємні зв`язки в системі “природа-
економіка-соціальне життя”. Критерієм  функціонування ДТК виступає якість 
населення, а несучою  його конструкцією (каркасом) є процеси 
життєдіяльності. Основна його функція -  демовідтворювання населення, 
поколінь. 

На думку О.У.Хомри, така категорія як соціально-економічний 
територіальний комплекс (СЕТК) на сьогодні уже вичерпав свою пізнавальну 
спроможність, і тому в майбутньому вона буде замінена на ДТК. Соціально-
економічні райони  трансформуються в демографічні на основі  концепції ДТК. 

Геодемографічний процес (ГДП) - це часовий розвиток населення на 
певній території, його кількісні й якісні зміни, загальний напрямок і характер 
таких змін. У широкому розумінні ГДП охоплює й зміни у просторовому 
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розподілі населення, тенденції розвитку його розселення. Але такі зміни 
відносно уповільнені і на передній план виходить “часова траєкторія” розвитку 
населення певної території, тенденції його кількісних і якісних змін. Ключове 
завдання геодемогрфії – вивчення геодемографічних процесів та їх типізація. 
ГДП  охоплює  і  зміни  у  просторовому  розміщенні  населення,  у  його  
розселені.  Але  такі  зміни  відносно  уповільнені,  і  на  передній  план  
виходить  “часова  траєкторія”  руху  населення. 

Основою для здійснення зваженої державної політики в області 
народонаселення є державна демографічна  політика. Основним завданням  якої 
є регулювання  на державному рівні  процесів  відтворення населення. 

Кожний регіон країни має природну специфіку, свої територіальні 
особливості. В них складаються своєрідні історичні, економічні й соціальні 
умови, що визначають особливості їхнього демографічного розвитку. Отже, 
виникає об'єктивна необхідність у проведенні певної регіональної (у тому числі 
й геодемографічної) політики на місцях. 

Регіональна політика являє собою систему принципів і методів керування 
функціонуванням і розвитком регіонів країни й міжрегіональних зв'язків, тобто 
політику, яка проводиться на рівні регіонів, в інтересах регіонів, і, в основному, 
за рахунок самих регіонів. Зміна орієнтації в соціально-економічному розвитку 
країни змінила зміст регіональної політики. На перший план виступають 
завдання державного будівництва й забезпечення соціального захисту 
населення регіону. Державні й місцеві органи влади мають потребу в 
комплексних географічних розробках, які дозволять в значній мірі 
використовувати ресурси території й можливості географічного поділу праці, 
що забезпечить розвиток господарства й часткове рішення соціальних проблем, 
але це реально здійснити сьогодні лише на національно-територіальному рівні. 

Регіональні наслідки особливостей соціально-демографічних процесів, 
розробка й реалізація заходів демографічної політики окремих регіонів країни 
повинні зайняти важливе місце в загальній теорії соціально-економічної 
географії в цілому, і окремих її галузей. Регіональний аспект геодемографичних 
досліджень зобов'язаний давати не тільки наукову, але й інформаційну базу для 
розробки практичних рекомендацій і здійснення демографічної політики як на 
загальнодержавному, так і на регіональному рівні. Все це ставить перед 
економічною  і соціальною географією великі завдання по поглибленому 
дослідженню всього комплексу регіональних соціально-демографічних проблем 
у їх економічній і соціальній обумовленості. Багаторівневий географічний 
аналіз і засновані на ньому засади всебічного регулювання геодемографічних 
процесів будуть сприяти рішенню більшості актуальних проблем регіонального 
розвитку. 

Незважаючи на значущість регіональної геодемографічної політики, її 
важливість на сьогоднішній день недостатньо усвідомлена. Формування і 
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реалізація регіональної (поряд із загальнодержавною) демографічної політики 
необхідна як через наявність істотних соціально-економічних розходжень між 
регіонами, так і через збереження значних розходжень у показниках і тенденціях 
соціально-демографічного розвитку. Поряд з існуванням традиційних 
демографічних проблем (темпи природного відтворення, тривалість життя 
населення й ін.) з'являються все нові й нові (проблеми зайнятості й 
перепідготовки кадрів, загострення міжнаціональних і міжетнічних конфліктів, 
проблема еміграції й т.д.). 

В умовах сучасних реформ регіональна  демографічна політика  повинна  
знаходити нові можливості, засади й форми. Так, істотно зростає роль 
національного фактора у формуванні демографічної політики (в окремих 
випадках вже може йти мова не про регіональну, а про національну 
демографічну політику). Питання формування регіональної демографічної 
політики повинні розглядатися в тісному зв'язку із проблемами комплексного 
соціально-економічного районування різних територіальних рівнів (економічне 
мікрорайонування, виділення внутріобласних районів і т.д.) [6]. 

Проведення ефективної геодемографічної політики без обліку 
регіональних демографічних особливостей практично неможливе. Інструментом 
сприятливого комплексного рішення завдань регіонального розвитку можуть 
бути регіональні програми відтворення населення. Ці програми повинні бути 
складовою частиною комплексного плану соціально-економічного розвитку 
території й фінансуватися за рахунок місцевих джерел[1]. При відсутності 
матеріальних можливостей, на нашу думку, для проведення демографічної 
політики її окремі напрямки можна реалізовувати в рамках програм по 
соціальній підтримці найбільш уразливих категорій населення, а так само 
виходити із пріоритетності заходів щодо стабілізації геодемографічної ситуації 
для тих районів і міських поселень, де вона найбільш незадовільна[5]. 

Розробка геодемографічної політики в кожному регіоні повинна 
відповідати стратегічним цілям регіонального розвитку. При її проведенні 
варто враховувати безліч елементів, які не враховано загальнодержавною 
демографічною політикою, а іноді попросту нею ігноруються. 

Дослідження соціально-демографічних процесів в окремих обласних 
регіонах повинне тісніше  пов´язуватися із завданнями регіональної політики, у 
тому числі й демографічної. Перевага регіональних соціально-демографічних 
досліджень у тім, що вони доповнюють загальнодержавну демографічну 
політику з урахуванням специфіки демографічної ситуації в різних  областях 
країни. У зв'язку із цим є  очевидним, що зміст регіональної демографічної політики й 
способи її здійснення необхідно чітко диференціювати в територіальному плані, 
одночасно не порушуючи при цьому основних принципів загальнодержавної 
політики. 
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Отже, регіональну геодемографічну політику можна розуміти як системну 
діяльність місцевих органів влади в сфері розвитку населення, спрямовану на 
узгодження з однієї сторони інтересів країни й регіону, з іншої сторони стратегічних 
цілей розвитку населення й поточних питань соціально-економічного розвитку. 

Стосовно до нових умов реорганізації народного господарства, формування 
основ ринкового економічного механізму необхідно переосмислити систему 
принципів, зміст цілей і завдань розробки й реалізації демографічної політики будь-
якого територіального рівня. Процес створення нових підходів до цього питання  
потребує перегляду методики й методології вивчення проблем  геодемографічної 
політики, вибору її нових пріоритетів. 

Висновок: Очевидно, що в складній системі соціально-економічної географії 
істотно зросте  значення комплексних геодемографічних досліджень. Це об'єктивно 
пов'язане із сучасною соціально-політичною ситуацією й необхідністю рішення 
практичних проблем керування процесами природного відтворення населення. 
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Анотація: В статті  детально  розглядається етапи  формування  та становлення геодемографії 
як сучасного наукового напряму  географії населення. На  першому етапі центральне місце в 
системі знань про народонаселення належить демографії. На другому  етапі  посилюється 
взаємодія  демографії з сусідніми  науками, зокрема з географією. На їх стику  формується  нова  
дисципліна – географія населення. На третьому етапі формується новий  напрям географії населення, 
орієнтований  на дослідження  регіональних  відмінностей населення і розселення, та розроблення 
регіональної демографічної політики, який ми називаємо  геодемографією. 
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MAIN STAGES OF FORMATION OF GEODEMOGRAPHICS 

V.V. Yavorskaya 
Annotation: The article discussed in detail the stages of formation and development 

geodemographics as a modern scientific direction of population geography. In the first stage a central place 
in the knowledge of the population belongs to demographics. In the second stage increases the interaction of 
demography with neighboring disciplines, including geography. At their junction, a new discipline - 
Geography of population is forming. In the third stage is forming a new trend of population geography that 
focuses on the study of regional differences in population and settlement, and development of regional 
population policy, which we call geodemographics. 

Keywords: demography, population geography, geodemographics, geodemographic process 
 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОДЕМОГРАФИИ 
В.В.Яворская 

В статье рассматриваются подробно этапы формирования и развития геодемографии  как 
современного научного направления географии населения. На первом этапе, центральное место в 
системе знания населения принадлежит  демографии. Второй этап усиливается взаимодействие 
демографии с другими науками, включая географию. На их стыке формируется новая дисципліна - 
география населения. На третьем этапе формируется  новое направление география населения- 
геодемография, ориентированая  на изучение региональных различий населения  и расселения и 
разработку  региональной демографической политики. 

Ключевые слова: демография, география населения, геодемография, геодемографический 
процес. 
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Вступ. Актуальність теми. Сучасний розвиток суспільно-територыальних 
формувань передбачає взаэємодію та конкуренцію між ними, поглиблення 
спеціалізації у відповідності до природних ресурсів, історичних особлвостей 
розвитку, рівня освіти та трудових навиків населення та інших чинників.Кожне 
національно-територіальне утворення  для поступального сталого розвитку 
повинне взаємодіяти з іншими утвореннями, забезпечуючи не лише можливість 


