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актуальна тема

ГеоГрафічна  наука  в  нових  соціально-економічних  
умовах  розвитку  україни  (за матеріалами наукового семінару)

від редакції
Обговорення цього питання було ініційоване редколегією «Українського географічного журналу». Головний 
редактор журналу директор Інституту географії НАН України академік НАН України Л.Г. Руденко звернувся 
з листом до провідних географів з проханням висловити свою думку про стан географічних досліджень та 
проблеми  географічної науки в сучасних умовах. Статті, що надійшли до редакції, були опубліковані в УГЖ 
№ 2 – 2010 року.

Як і передбачалося, в основному на основі обговорення опублікованих матеріалів 16-17 грудня 2010 р. в 
Інституті географії відбувся науковий семінар, проведений у формі круглого столу. Було визначено три теми, 
кожна з яких охоплювала широке коло питань.

тема 1. «сучасна місія географії в розвитку суспільства. методології, трансформації й парадигми» 
(ключові напрями: нова місія географії та її предметна область, сучасні парадигми географії, питання 
регіоналізації та розселення населення, інтегральний потенціал території, кадастри і природокористування, 
майбутнє географії та її переваги). 

Модератори: М.В. Багров, І.Г. Черваньов, О.Г. Топчієв.
тема 2. «стан і перспективи розвитку природничої географії» (ключові напрями: ідентифікація 

ландшафтів, ландшафтне планування, еволюційний розвиток геосистем та їхня стійкість, берегові зони 
морів, річок і водосховищ).

Модератори: П.Г. Шищенко, В.М. Петлін, В.П. Палієнко.
тема 3. «конструктивізм у сучасній географії» (ключові напрями: збалансований розвиток, якість життя 

населення, територіальна організація суспільства, географічна сутність адміністративно-територіальної 
реформи, геоекспертологія).

Модератори: С.А. Лісовський, І.В. Гукалова, Г.П. Підгрушний, К.А. Позаченюк.
Семінар розпочався вступним словом академіка НАНУ Л.Г. Руденка, після цього послідовно розглядалися 

питання за визначеними темами: огляд матеріалів модераторами, обговорення, дискусія. Завершальним 
етапом роботи семінару стало прийняття орієнтирів розвитку сучасної географії.

У роботі семінару взяли участь близько 70 науковців, викладачів, аспірантів з Інституту географії НАНУ, 
Ради по вивченню продуктивних сил України НАНУ, Київського, Харківського, Одеського, Чернівецького, 
Львівського, Таврійського, Дніпропетровського національних університетів, Вінницького та Кіровоградського 
педагогічних університетів, інших установ.

Надаючи важливого значення постановці визначених питань, обміну думками, формулюванню переліку 
актуальних проблем, над якими мають працювати географи у нинішніх умовах, редколегія вважає за доцільне 
ознайомити читачів журналу з висловленими, а також поданими у письмовій формі в процесі роботи семінару 
основними позиціями, спрямованими на посилення прагматичної функції географії.

Л.Г. Руденко (Головний редактор «Українського географічного журналу»)

Вступне  сЛоВо
Вже стало традицією, що між з’їздами Українського географічного товариства проводяться тематичні 
конференції, семінари. У рамках таких заходів відбувається і цей науковий семінар у вигляді круглого столу.

Нагадаю, що 12 листопада 2008 р. мною був направлений лист багатьом географам з приводу доцільності 
проведення такого семінару. Після консультацій з президентом Українського географічного товариства і членами 
Національного комітету географів України було загалом окреслено тему семінару, дату його проведення і 
потенційних доповідачів. З такою ж пропозицією 2 лютого 2010 р. я знову звернувся до колег з листом. На основі 
надісланих матеріалів було сформовано спеціальний номер УГЖ  (№ 2 – 2010 р.) і, відповідно, проводиться 
обговорення на семінарі, робота якого розпочинається сьогодні. В процесі обговорення кожен із присутніх 
має можливість заповнити дві карточки, в яких він визначить ключові проблеми географії – а) теоретичні, 
б) прикладні – та шляхи вирішення цих проблем. Колективно ми сформуємо відповідний перелік проблем, над 
якими належить працювати найближчим часом. 

Специфікою цього семінару є те, що модератори зроблять огляд матеріалів по кожній з трьох визначених 
тем, а далі розгорнеться обговорення, дискусія.

Коротко зупинюся на кількох важливих положеннях.
Перше. Про визнання суспільством, управлінцями держави робіт географів. Наведу лише кілька прикладів:
– Цикл монографій (5 робіт) «Географічні основи регіонального природокористування в Україні», за 

який 8 географам було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки  1993 року.
– «Національний атлас України» (методологія і практика розробки) як сучасна інформаційна система про 
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структурі географії – агрогеографія); техно-індустріальної, що веде до утворення техно-індустріальної сфери 
(її має вивчати географія техносфери). Протягом майже всього ХХ ст. відбувалося проникнення техносфери у 
агросферу, що має призвести до формування єдиної агротехносфери. 

Нарешті, сьогодні ми є свідками і учасниками формування нової геосфери – ноосфери (ментальної сфери), 
функціонування якої спричинює формування когнітивної космічної аномалії - мислячої планети. Отже, пора 
говорити про ноогеографію. З часом має відбутися «проростання» ноосфери у агротехносферу. На цьому етапі 
на фоні роздержавлення й стиснення антропосфери відбувається становлення регіонів – складних географічних 
утворень, які функціонують як відносно самостійні одиниці антропосфери. І саме зараз ми починаємо говорити 
про так звані áкторні мережі у межах ΑΝΤ–парадигми. Тепер вся геосистема розглядається як áкторна мережа, 
основою дії якої є комунікація, і кожне виокремлення навіть мінеральної природи, що є операційно замкненим, 
тепер має розглядатися як áктор-суб’єкт, якому притаманна мета і з яким слід «домовлятися». Географія стає 
напрямом, що досліджує комунікативні режими, які реалізуються у складному географічному середовищі.

Однак на цьому еволюція Геосвіту не завершується. Її продовження пов’язане вже з еволюцією людини 
– будучи породженням Природи, вона, з одного боку, протистоїть їй у своїй господарській діяльності, з іншого, 
– пов’язана з нею на духовному рівні, якщо під духовністю розуміти відчуття єдності з Цілим. Це проявляється 
у прояві естетичного (йому відповідає артгеографія) і сакрального (сакральна географія) аспектів, як і 
дивосфери (аксіосфери) – духовної геосфери. Можливо, у майбутньому їй буде відповідати дивогеографія.

о.Є. афанасьєв (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)
У контексті розгорнутої провідними науковцями дискусії щодо парадигмального пошуку в сучасній географії 
пропонуємо розглянути зміст, місце й роль у ній концепту історії регіонального природокористування. 

Підґрунтям для дискусії про рольову функцію концепту «історії регіонального природокористування» 
вважаємо уявлення про інтегральний потенціал території й регіональну географію як новий напрям досліджень 
(Л.Г. Руденко, І.О. Горленко, В.П. Нагірна), хорологічну й хронологічну парадигми (М.В. Багров, В.О. Боков, 
І.Г. Черваньов), тернарну структуру новітньої географії («природна + суспільна + технічна» за М.В. Багровим, 
Л.Г. Руденком, І.Г. Черваньовим), інтенціональну парадигму й концепцію суспільно-історичного розвитку 
(О.Г. Топчієв), стадійно-еволюційний характер розвитку суспільства (Г.П. Підгрушний) тощо.

Як відмічає О.Г. Топчієв, історико-географічні процеси, що набули значного поширення в географії, 
слід розглядати у контексті новітніх парадигм цивілізаційного поступу людства. Це цілковито відповідає 
розширеному уявленню про історію регіонального природокористування як комплексного наукового напряму, 
об’єктом якого є стадіальний процес формування регіонального компонента антропосфери (в розумінні сфери 
життя й діяльності людини), від процесу появи на території людини, через еволюцію її систем і засобів взаємодії 
(опанування) із геопростором, до розуміння сучасних регіональних і субрегіональних відмінностей. Географи 
вже неодноразово висловлювали припущення про те, що всю історію людства можна розглядати і як історію 
природокористування: розвивалася людина – розширювалася сфера її діяльності з використання ресурсів 
навколишнього геопростору; вдосконалення систем і форм природокористування, еволюція сфер діяльності 
людини спричинювали розвиток як самої людини, так і людських відносин. 

На нашу думку, комплексна програма дослідження історії природокористування окремих макрорегіонів 
України найповніше здатна задовольнити обґрунтовану О.Г. Топчієвим потребу в методологічному 
обґрунтуванні взаємодії окремих компонентів – природних, соціальних, економічних (виробничих), духовних 
(культурно-цивілізаційних), а отже – й зрозуміти сутність, структуру інтегрального потенціалу території. 
Регіональне природокористування крізь призму хронологічної парадигми являє собою механізм загальної 
інтеграції окремих напрямів географічної науки – фізико- та суспільно-географічного, що багатьма науковцями 
визнається за актуальне й нагальне завдання подальшого розвитку географічної науки. 

Варто також відмітити, що поняття «природокористування» змістовно охоплює не тільки сферу використання 
природних ресурсів («ресурсокористування»), як це часто розуміють, а взагалі усі відносини в системі «людина 
– природа» (названа система є об’єктом цього наукового напряму), в той час, як сам процес формування цих 
відносин, інакше – процес формування антропосфери – це об’єкт історичного природокористування. Існує 
думка про формування новітнього синтетичного наукового напряму – еколономії, що вивчає загальні питання 
(головним чином історичні) розвитку й формування  природничо-соціально-економічних закономірностей 
розвитку глобальної системи «суспільство-природа» (В.В. Гапонов). 

Застосування концептуальних методологічних підходів регіональної історії природокористування важливе в 
контексті обґрунтованої О.Г. Топчієвим потреби в розробленні й законодавчому затвердженні поділу території 
України на регіони, що може розглядатися як одне із нагальних суспільних завдань для географічної науки 
країни. 

Отже, в постановочному плані, як наукову дискусію, пропонуємо уявлення про історію регіонального 
природокористування як сучасний напрям прикладних наукових досліджень в географії, що може слугувати 
вирішенню актуальних завдань, окреслених в рамках дискусії про стан розвитку і проблеми науки, та 
обґрунтованої академіком Л.Г. Руденком необхідності посилення системного підходу до регіонального 
природокористування.


