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ВИВЧЕНІСТЬ МІСТ-ПОРТІВ У НАУКОВІЙ ШКОЛІ ГЕОУРБАНІСТИКИ  
ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 
Розкрито специфіку розгляду міст-портів з позицій геоурбаністики та економічної географії у країнах Централь-

ної і Східної Європи. Докладніше розглянуто сучасні публікації вітчизняних і російських фахівців із цього питання та 
дано їх критичний аналіз. 

The specific of consideration of cities-ports is exposed from positions of geourbanites and economic geography in the 
countries of Central and East Europe. The modern publications of domestic and Russian specialists are more detailed 
considered on this question and their critical analysis is given. 

 
Постановка проблеми. Основні епістемологічні за-

сади сучасних досліджень колег із країн Центральної і 
Східної Європи з економічної і соціальної географії та 
геоурбаністики міст-портів переважно проводяться спи-
раючись на напрацювання та теоретико-методологічні 
здобутки саме радянської школи економічної і соціаль-
ної географії.  

Інтеграція всіх держав колишнього соціалістичного 
табору до світових економічних структур зумовили різке 
зростання зацікавленості у вивченні географічних осо-
бливостей зовнішньоекономічної діяльності та, зокре-
ма, міст-портів, в яких зосереджуються важливі зовніш-
ньоторговельні функції та відбувається безпосередні 
контакти з іноземцями. Таким чином окрім інтернаціо-
налізації господарства цих міст має місце і поширення 
явищ космополітичної культури. Усі ці аспекти розгля-
даються у сучасних географічних працях як в Україні 
так і в інших країнах Центральної і Східної Європи.  

Метою статті є аналіз змін в епістемології та у прак-
тичних результатах наукових географічних робіт при-
свячених містам-портам, що проводяться у країнах 
Центральної і Східної Європи.  

Виклад основного матеріалу. У радянський пері-
од теоретико-методичні засади географії міст і економіч-
ної географії були сформульовані Н. Баранським у [9; 10; 
11 і ін.]. Ним було закладено головні засади радянської 
наукової школи географії міст й економічної і соціальної 
географії. При порівняльних характеристиках пари міст у 
радянській школі геоурбаністики переважно зверталася 
увага на їх сучасне положення (найчастіше порівнювали 
Москву і Санкт-Петербург) [2; 4; 31, с. 46-54; 36; 56 та ін.]. 
Слід відмітити, що пара міст-портів, за винятком їх аналі-
зу в лекції "Гамбург і Бремен" І. Маєрґойза, опублікованої 
post mortem в 1987 р. [32, с. 39-40], статей Н. Блажко [12] 
й І. Джібладзе [23] не вивчалися за часів СРСР.  

Порівняльну характеристику пари міст Г. Лаппо 
вважає необхідним будувати на демонстрації подібнос-
тей і відмін, що "чергується, із поступовим переміщен-
ням акценту у бік відмінностей" [31, с. 53]. Переважно 
виділялися унікальні особливості того або іншого міста, 
а не вивчалися загальні риси пари міст, як результат 
прояву загальних закономірностей розвитку цього типу 
(класу) міста (див. наприклад [50]). У розроблених у 
радянській школі геоурбаністики типологіях і класифі-
каціях міст [31, с. 39-46; 169] головна увага звернена на 
їх функції й генезис, з акцентуванням на констатації 
існуючого стану міст на певну дату та його економіко-
географічне положення (переважно у період сучасний 
даті проведення відповідного дослідження) [31, с. 48, 

69]. Прикладом такої роботи є стаття В. Покшишевсько-
го [46], де проаналізовано економіко-географічне поло-
ження Ленінграда на поч. 50-х рр. ХХ ст. і стаття А. Кі-
бальчіча, де розкрито транспортно-географічне поло-
ження (на прикладі, пасажирських перевезень) низки 
найбільших міст кол. СРСР, у тому числі й Ленінграда 
[27, с. 145]. Особливо багато було публікацій присвяче-
них питанням виділення опорного каркасу в СРСР. Ле-
нінград й Одеса виділялися як міська агломерація–ядро 
опорного каркаса кол. СССР Г. Лаппо й І. Маєрґойзом 
[7; 32, с. 70-71; 34, с. 31]. П. Полян виділяв в якості од-
нієї з його ліній полімагістраль Ленінград – Київ – Одеса 
[49, с. 363]. При цьому Г. Лаппо стверджує, що від "від-
стані, у значній мірі залежить характер розподілу між 
великими містами обов'язків у відношенні як до їх еко-
номічних районів, так і до всієї країни" і, що велике міс-
то "розвивається як ланка загальносоюзної галузевої 
підсистеми у системі зв'язків, що виходить за рамки 
цього району; зв'язки з оточенням вирішального зна-
чення не мають" [34, с. 62]. 

Не дивлячись на виняткове значення міст-портів у 
розвитку зовнішньої торгівлі держави та окремих регіо-
нів СРСР/СНД, за винятком тез І. Маєрґойза "Особли-
вості економіко-географічного положення і районоутво-
рюючої ролі морських портів" [32, с. 38-39], авторові не 
відомі інші роботи радянських і пострадянських геоур-
баністів із теоретико-методичних питань вивчення цьо-
го питання. Виключенням є дві роботи з вивчення по-
ртовий-промислових комплексів у розвинених капіталіс-
тичних країнах [19; 45]. А. Демін і С. Лавров обґрунто-
вували появу в країнах цього типу якісно нової терито-
ріальної утворення – приморський-портовий-промис-
лового комплексу [19]. Під ними вони розуміли: "нові 
елементи системи виробничих відносин сучасного ДМК. 
що виниклі з приводу виробництва, розподілу, обміну і 
споживання імпортної сировини і використання ресурсів 
Світового океану" [19, с. 49]. З цим твердженням не 
можна погодитися, адже як видно з публікацій В. По-
кшишевського [47; 46], таким комплексом був у після-
реформеній Російській імперії й залишається зараз 
Санкт-Петербург. Стисло питання впливу приморського 
положення міста на розвиток його функціональної стру-
ктури і формування міської агломерації розкрите Г. Ла-
ппо [34, с. 79]. Він вважає, що "гострота конкуренції фу-
нкцій, що претендують на розподіл у прибережній смузі 
(пасажирський, вантажний і рибний порти, порти спеці-
альних вантажів, суднобудування, судноремонт, морсь-
кі дослідженні, рекреація та ін.), прискорять тут форму-
вання агломерації. Відбувається природне розтікання міс-
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та і багатьох його супутників уздовж побережжя, виник-
нення своєрідної смуговидної структури" [34, с. 79]. При 
цьому для Санкт-Петербурга Г. Лаппо відзначає "розрос-
тання по периметру із збереженням радіально-кільцевої 
системи головних магістралей", що склалася, таким чином 
місто "не витягується у смугу", а "щільніше охоплює своїми 
районами вершину Фінської затоки" [34, с. 143]. 

Питання історичного розвитку міст, збереження їх 
функціонального типу впродовж тривалого періоду не 
знайшли свого відображення у відомих авторові робо-
тах радянських і пострадянських геоурбаністів. Так, 
наприклад, в єдиних спеціальних наукових соціально-
економічних картографічних творах, присвячених 
Санкт-Петербургу і Ленінградській області [8; 35] даний 
переважно сучасний (на дату підготовки до друку) стан 
цього міста і суб'єкта Російської Федерації. На жаль, так 
і не був опублікований підготовлений до друку за ра-
дянських часів комплексний географічний атлас Одесь-
кої області, що згадується в [40, с. 4]. 

У сучасній російській географії першим поставив пи-
тання про геополітичне вивчення Санкт-Петербурга  
А. Чистобаєв в [56, с. 36-38]. Замість вивчення власне 
геополітичного положення міста, він, формально вико-
ристовуючи це поняття, проводить традиційний аналіз 
сучасного економіко-географічного положення Санкт-
Петербурга, виділяючи його лише на трьох рівнях (за-
гальноросійському, загальноєвропейському і глобаль-
ному) [56, с. 37-38]. Зокрема їм було вказано на різке 
зростання значення у Російській Федерації цього міста, 
що стало єдиним "морським портом на Балтиці", через 
який проходять "трансконтинентальні шляхи сполучен-
ня, що зв'язують країни Європи й Азії" [56, с. 36-37].  
О. Литовка виділив головні причини втрати Санкт-
Петербургом стимулів розвитку за радянського періоду, 
що мали місце у Російській імперії [36, с. 85-86]. На його 
думку, це місто стало виконувати "функції пересічного 
промислового центру", переважно машинобудівного 
типу, "основою якого стали масові виробництва" [36,  
с. 86]. Ці висновки були розширені й переосмислені  
А. Трєйвішем стосовно Одеси і Санкт-Петербурга [55,  
с. 303-305]. Він виділяє їх у "міста чужинці", що мали "не 
краще мікроположення" за часів своєї утворення "на 
умовно порожніх і навіть незручних берегах" та пізніше 
стали розглядатися як "міста-космополіти" [55, с. 303].  

З відомих нам робот із сучасного економіко-
географічного положення міської агломерації Санкт-
Петербурга найбільш докладною є аналітична записка з 
обґрунтування будівництва нових транспортних комуні-
кацій між Москвою і Санкт-Петербургом [4]. Докладніше 
вплив державної політики сучасної Російської Федерації 
на активізацію економічної діяльності у Санкт-
Петербурзі й Ленінградській області розкритий у працях 
Н. Аґафонова [1], А. Анохіна і К. Шконди [6], Е. Бондар-
чука [13], Ю. Ґладкого [14, с. 230], Н. Зубаревіч [25,  
с. 303], Н. Межевіча [37] та ін. З позицій західної еконо-
мічної і соціальної географії розкрито формування тре-
тинного сектора у сучасному Санкт-Петербурзі К. Ак-
сьоновим, І. Браде й Е. Бондарчуком у [2]. Значною 
мірою вибір в якості об'єкта дослідження сфери торгівлі 
й обслуговування населення у місті, що практично не 
вивчалися у радянські часи, був пов'язаний з участю у 
цій науковій роботі відомого німецького фахівця з гео-
графії міст в європейських країнах колишнього соціаліс-
тичного табору І. Браде.  

Одним із перших в кол. СРСР теоретичні та методи-
чні питання розвитку міст-портів були розкриті у публі-
каціях українського економіко-географа В. Дергачова 
[21; 22 та ін.]. Він включив Одесу в Українсько-
Чорноморський, а сучасний Санкт-Петербург – в Ленін-

градський портовий-промисловий комплекс [22, с. 117, 
120]. У 70-і рр. ХХ ст. з позицій радянської географії 
населення вивчав міста України Ю. Пітюренко. У своїх 
монографіях [42; 43] він обґрунтовує виділення Одеси 
як одного з обласних центрів регіонального значення в 
Україні разом із Дніпропетровськом, Донецьком, Льво-
вом і Харковом, а Київ як столичне місто [43, с. 51, 81]. 
При цьому серед перерахованих міст за показниками 
концентрації в обласному центрі Одеса поступалася в 
1970 р. за часткою населення, що проживає в області, 
лише Києву і Харкову, а за випуском промисловій про-
дукції в 1968 р. Києву, Харкову і Запоріжжю [43, с. 124]. 
Ю. Пітюренко стверджує, що Одеса є центром Півден-
ного економічного району [43, с. 150] і в ній, не дивля-
чись "на значну віддаленість від металургійної бази 
республіки отримало розвиток металомістке машино-
будування" [43, с. 152]. Він першим виділив межі Оде-
ської міської системи розселення, включивши до складу 
її приміської зони Беляївський, Комінтернівський і Ові-
діопольський райони Одеської області, де окремо виді-
лені міські поселення-супутники Одеси: м. Іллічівськ і 
смт Беляївка, Велікодолінське, Комінтернівське й Овіді-
ополь [43, с. 152]. При цьому Ю. Пітюренко вважав, що 
винесення промислових підприємств із м. Одеса у  
м. Білгород-Дністровський і в смт Роздільна дозволить 
створити другий круг міських поселень-супутників [43,  
с. 153]. У своїй наступній науковій монографії, присвя-
ченій міським системам України, він встановлює дві 
підзони обласних систем міських поселень [42, с. 180]. 
Для Одеської обласної системи міських посивінь  
Ю. Пітюренко виділяє Одеську міську систему до скла-
ду якої за інтенсивністю зв'язків входять фактично по-
вністю населені пункти Комінтернівського й Овідіополь-
ського, півдня Роздільнянського, сходу Беляївського 
районів, а також міста обласного підпорядкування Іллі-
чівськ, Теплодар і Південне Одеській області України 
[42, с. 201]. При цьому для Одеської системи міських 
поселень відмінною рисою "є значний розрив у величи-
ні між її центром і рештою міських поселень" [42, с. 72], 
що привело до формування на її основі моноцентрич-
ної Південної великорайонної системи міських посе-
лень, для якої характерна не розвиненість структури 
міст [42, с. 110, 133]. Одеса – "найбільший морський 
порт союзного значення, один із найважливіших проми-
слових, наукових і культурних центрів країни" [42, с. 72], 
який ще за часів Російської імперії "був найважливішим 
морським портом Росії на Чорному морі" [42, с. 81]. У 
1974 р. Одеса за кількістю музеїв займала друге, а за 
кількістю вищих учбових закладів і республіканських 
науково-дослідних інститутів – третє місце в Українській 
РСР [42, с. 82-83]. 

Колектив українських авторів, на чолі з О. Топчієвим, 
провів традиційний комплексний економіко-географічний 
аналіз соціально-економічного розвитку Одеси переваж-
но в 80-і – 90-і рр. ХХ ст., акцентуючи переважно увагу на 
констатації тих тенденцій, що існували тоді та на роз-
критті її значення в економіці України і Південного еко-
номічного району [39]. Також з традиційних позицій ра-
дянської економічної географії Одеса й Одеська область 
кін. 50-х – поч. 80-і рр. ХХ ст. було вивчено низкою вче-
них у [15; 16; 17; 18; 40, с. 94-98; 26; 28; 44; 48].  

Різні аспекти сучасного розвитку Одеси й Одеської 
області з позицій економічної і соціальної географії роз-
крито в роботах В. Дергачова [20], Н.Кухарської [30],  
С. Тітенко [54], Л. Хоміч [57]. У 2008 р. виходить єдина 
відома авторові сучасна українська наукова стаття, при-
свячена географії промисловості українських губерній у 
післяреформеній Російській імперії, А. Мельничука й  
Е. Левенець, де Одеса виділяється як один із головних 
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промислових центрів тієї епохи [33]. До них значення 
цього міста у розвитку економіки держави у цій історич-
ний період розкривалося лише у традиційних оглядових 
українських економіко-географічних роботах [18; 38; 39; 
51]. Нами було обґрунтовані теоретико-методологічні 
засади геоісторичного дослідження міст-портів. 

Таким чином, є всі підстави вважати, що переважно 
сучасні російські й українські геоурбаністи продовжують 
традиції радянської школи географії міст. Радянська та 
сучасна російська і українська національні школи гео-
урбаністики і країнознавства акцентують увагу на пошук 
особливих унікальних рис кожного з міст ("необхідно 
насамперед визначити те, що характерним для цього 
типу міст та особливо для цього міста, тобто те, що 
підкреслює географічну специфіку цього міста" [9,  
с. 206]) і не вважають важливим в їх вивченні звертати 
увагу на загальні риси у розвитку міст. Єдиним відомим 
нам виключенням є спроба вивчення особливостей 
Одеси і Санкт-Петербурга та їх виділення як "міст-
космополітів і чужниців" А. Трєйвішем [55, с. 303-305]. 

У рамках традиційної радянської і пострадянської 
школи геоурбаністики та економічної і соціальної гео-
графії написані відомі авторові наукові публікації бол-
гарських дослідників міст-портів [24; 52; 53]. Так,  
Е. Терзійска, вивчаючи болгарські морські і річкові по-
рти [52; 53], в основному обмежується науковим аналі-
зом існуючих портово-промислових комплексів та їх 
транспортно-географічним положенням у Чорноморсь-
кому регіоні й у Болгарії. Вивченню питання активізації 
економічної діяльності у контактній зоні "суходіл-море" 
присвячено дослідження Д. Димитрова Варненського 
транспортного вузла [24]. Переважно він акцентує увагу 
на виняткове значення Варни, як найважливішого 
транспортного вузла Болгарії. 

Польські дослідники в основному вивчають міста-
порти Балтійського моря (див., наприклад [58]). Ю. Ґає-
вскі, У. Ковальчук й А. Осовьєцкі стверджують, що 
Санкт-Петербурзький морський торговий порт є "другим 
за значенням універсальним морським портом у Бал-
тійському морі" після Гамбурґа, який "концентрує майже 
40 % потоку транзитних контейнерів, що прямують до 
Росії" [58, s. 565]. Цей морський порт "відіграє особливу 
в економіці" регіонів країн прилеглих до Балтійського 
моря, оскільки через нього проходить "70 % імпортних 
товарів регіону Балтійського моря" [58, s. 564]. При 
цьому частка цих поставок "у зовнішній торгівлі Гамбур-
ґа займає всього 10 % (7,7 млн. євро у 2006 р.)" [58,  
s. 564]. Для цього найбільшого німецького порта морсь-
кі торгові порти країн Балтійського моря є підлеглими 
портами, що пов'язанні з ним фідерними лініями. 

У публікації естонських учених М. Кууса і Ґ. Рааґ-
маа [59] акцентується увага на тому, що кардинальна 
зміна політичного положення у світі у зв'язку з розпадом 
СРСР призвела до різкої зміни політико-географічного 
положення морських портів у районі Балтійського моря. 
Вони стверджують, що "політичні відносини між Росією і 
країнами Балтії або економічна ситуація у Санкт-
Петербурзі може драматично змінити регіональну прос-
торову організацію" [59, s. 52]. 

Висновки. Сучасні напрями суспільно-географічних 
досліджень міст-портів у пострадянських державах 
проводять лише окремі вчені, що тісно співпрацюють із 
закордонними колегами. За виключенням дослідників з 
Естонії й Польщі решта вчених-географів із країн цих 
регіонів Європи продовжує вивчати міста-порти з пози-
цій радянської школи геоурбаністики та економічної 
географії. Головний акцент у публікаціях, присвячених 
містам-портам у кол. СРСР й у СНД звернуто на сучасні 
демографічні процеси й явища у них. При цьому лише у 

поодиноких наукових статтях розкрито розвиток насе-
лення у цих містах за тривалий історичний період. Голо-
вним чином аналізується традиційне економіко-геогра-
фічне положення міста-порту у країні. Лише у постсоціа-
лістичних країнах вивчається його положення у відповід-
ному морському басейні та у масштабі всього світу. 
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО КАРТОГРАФУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ  
ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Розкрито сутність та особливості формування економічної ефективності розвитку та розміщення підприємст-

ва в регіоні. Висвітлено основні властивості територій з високим рівнем економічної ефективності, а також їх по-
зитивні та негативні риси. Розкрито основні параметри регіонального розвитку, що визначають підвищену еконо-
мічну ефективність підприємств території. 

The essence and organization of regional development and enterprise's location economic efficiency are disclosed. The 
general characteristics of territories with high level of economic efficiency as well as their positive and negative features are 
investigated. The main parameters of high regional development economic efficiency are explored. 

 
Вступ. Актуальність теми. Сучасна суспільна гео-

графія все частіше звертається до аналізу проблем 
регіональної ефективності господарювання, регіональ-
ної конкурентоспроможності фірми, намагається вста-
новити взаємозалежності між місцем розташування 
підприємства і прибутком від його виробничої (комер-
ційної) діяльності і функціонування. Якщо за кордоном 
цей напрямок давно став магістральним, що дає під-
стави деяким вітчизняним ученим, звинувачувати захі-
дних колег у надмірній "економізації" географічної науки 
і позбавленні її "універсально-територіального забарв-
лення", то в нашій державі подібні дослідження лише 
розпочалися. Однак, їх актуальність зумовлена ваго-
мим суспільним замовленням, яке особливо відчутне з 
боку бізнесових та підприємницьких кіл, що орієнтовані 
на досягнення максимальної комерційної вигоди від 
діяльності підприємства. Потреби у подібних дослі-
дженнях зумовлюють також необхідність розроблення 
універсальних наукових підходів до схематизації і кар-
тографування особливостей розподілу показників еко-
номічної ефективності функціонування підприємств на 

території. Розроблені картосхеми повинні отримати не 
лише вузькогалузеве суспільно-географічне застосу-
вання, але й мають бути зрозумілими широкому загалу 
підприємців, ділових та бізнесових кіл, простим грома-
дянам, метою яких є отримання найвищого прибутку від 
функціонування власної справи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження особливостей картографування економічної 
ефективності розміщення підприємств розпочались не 
дуже давно. Заслуговують на особливу увагу серія кар-
тографічних моделей Т. І. Козаченко, Г. П. Підгрушного, 
Ю. Д. Качаєва та інших фахівців Інституту географії 
НАН України, вміщених в Національному атласі України, 
в ряді тематичних атласів (напр. "Україна: промисловість 
та інвестиційна діяльність", або "Тематичний атлас Укра-
їни), а також в серії електронних картографічних видань 
("Електонна версія пілотного проекту Національного ат-
ласу України" та ін.). За кордоном, аналіз наукових під-
ходів до картографування регіональної економічної ефе-
ктивності підприємства здійснюють М. О. Слука,  
Н. Я. Калюжнова, А. А. Угрюмова та ін. Однак, комплекс-
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