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ферійні території високої рентабельності визначають 
ступінь їх привабливості для активізації комерційно-
спрямованих виробничих функцій. Причому результати 
моделювання потенціалу рентабельності (мал. 5,б) тіс-

но корелюються із показниками регіональної економіч-
ної ефективності розміщення підприємств та з полем 
потенціалу обсягів реалізованої продукції (див. рис. 4). 
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Рис. 5. Статистична поверхня (а) та поле потенціалу (б) рентабельності пром. виробництва у Харківській області 

 
Висновки і перспективи подальших розвідок. Опи-

сані в статті наукові підходи до картографування регіона-
льної економічної ефективності розміщення підприємств є 
перспективними для аналізу компонентної і територіаль-
ної структури підприємництва, трансформаційних проце-
сів розвитку, показників економічної ефективності функці-
онування. Запропоновані методики й розроблені на їх ос-
нові картосхеми для обґрунтування шляхів розвитку регіо-
нальної економічної ефективності розміщення підпри-
ємств – це база для майбутніх наукових розвідок. 
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ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУПУТНИКОВОЇ ІНДУСТРІЇ 
 
Проаналізовано структуру та динаміку доходів від виробництва та запуску супутників, наземного обладнання, 

послуг супутникового зв'язку у період 2000-2008. Визначено глобальні тенденції розвитку супутникової індустрії. 

The structure and dynamics of Satellite Manufacturing and Launch Industry, Ground Equipment, Satellite Services segments 
are analyzed for the period 2000-2008. The global trends of Satellite Industry development are defined. 

 
Постановка наукової проблеми. Концепції інфор-

маційного, "мережевого" суспільства наголошують на 
проблемі вивчення інфраструктурного каркасу інфор-
маційно-комунікаційного сектору світового господарст-
ва. Міжгалузевий комплекс супутникової індустрії віді-
грає суттєву роль у забезпеченні інформаційно-
комунікаційних структур сучасної світосистеми і ви-
вчення глобальних тенденції його розвитку є актуаль-
ним науковим завданням. 

Аналіз досліджень та публікацій за даною про-
блематикою. Серед праць, які б докладно висвітлюва-
ли сучасний розвиток інформаційної індустрії, світового 
електрозв'язку, комп'ютерних тпелекомунікаційних ме-
реж, можна зазначити лише доробок М. Комарова 

(2000); М. Алісова, Б. Хорєва (2003), окремі відомості 
щодо супутникового зв'язку висвітлює колектив очолю-
ваний А. Голіковим (2008). Загальним питанням інфор-
маційно-комунікаційного комплексу світосистеми при-
свячені окремі праці автора. Водночас, дякуючи публіка-
ціям Асоціації Супутникової Індустрії сформувалася со-
лідна емпірична база, яка формує підґрунтя для аналіти-
чного узагальнення глобальних тенденцій розвитку супу-
тникової індустрії, що й визначено як мету даної статті. Її 
досягнення забезпечується характеристикою структури 
та динаміки доходів від виробництва та запуску супутни-
ків, наземного обладнання і послуг супутникового зв'язку 
за період 2000-2008 та визначенням сучасних глобаль-
них тенденцій розвитку індустрії в якості завдань. 

© Кіптенко В., 2011



ГЕОГРАФІЯ. 59/2011 ~ 37 ~ 
 

 

Виклад основного матеріалу. Супутникова індуст-
рія являє собою міжгалузевий комплекс у складі якого 
виділяють наступні сегменти: виробництво супутників (у 
т.ч. компонентів та підсистем; індустрію запусків (виро-
бництво транспортних засобів, компонентів і підсистем, 
а також послуги із супутникових запусків); наземне об-
ладнання (мережене й споживче); послуги супутниково-
го зв'язку (мобільного, широкополосного, дистанційне 
зондування та трансляційні послуги). 

Загальні обсяги доходи супутникової індустрії за да-
ними Асоціації супутникової індустрії становили у 2008 р. 
144, 4 млрд дол. США. У досліджуваний період індуст-
рія демонструє стабільне зростання обсягів діяльності, 
яке у 2008 році наблизилося до 20% [1]. У структурі 
доходів індустрії (рис. 1) найменша частка припадає на 
сегмент індустрії запусків, яка протягом досліджува-
ного періоду, починаючи з 2001 року, становить 3-5%, 
водночас демонструючи найнестабільнішу динаміку.  

Незважаючи на позитивний поступ розвитку індустрії 
запусків у 2007 та 2008 роках на рівні близько 19% та 22% 
відповідно, цьому сегменту так і не вдалося сягнути обся-
гів доходу 2000 року (5,3 млрд дол.США, що становило 
8,3% у загальному доході супутникової індустрії). Варто 
врахувати, що 2005 рік був останнім у серії запусків високо 
вартісних супутників Titan 4B [1]. Причиною позитивної 
динаміки останніх років у цьому сегменті слід вважати 
збільшення вартості запусків, які пов'язані з флуктуацією 
обмінного курсу долару США до інших валют. При цьому, 
незважаючи на стабільні доходи, частка США у загально-
світових доходах від запусків супутників після стрімкого 
спаду з 50,9% у 2000 р. до 36,7% у 2001р. відновилася і 
стала навіть більшою у 2003 році (65,6%) однак подальші 
роки демонструють стійкий спад до 28% (2008), незважа-
ючи навіть на те, що кількість замовлень на комерційні 
запуски супутників на геосинхронні орбіти у США подвої-
лася з 3 (2007) до 6 відповідно (2008) [4].  

Зменшення кількості запусків зумовлює загальний 
спад у сегменті виробництва супутників, частка якого 
у загальній структурі доходів супутникової індустрії протя-
гом досліджуваного періоду коливається на рівні 8-12 %.  

Стрибкоподібний характер динаміки доходів у цьому 
сегменті здебільшого пояснюється тим, що статистичні 

дані формуються за роком виробництва/запуску супут-
ника, а не фактичного отримання контракту. Як зазна-
чено вище 2005 рік став переломним для обох сегмен-
тів супутникової індустрії, а вже у 2006 році кількість 
запусків (101) зростає на 53% у порівнянні з 2005. При 
цьому у 2006 р. 75% загальних доходів від виробництва 
супутників припадає на урядові замовлення; частка 
США при цьому становила 41%. Незважаючи на незна-
чне зростання кількості запусків (102) у 2007 році дохо-
ди сегменту виробництва знизилися більш як на 3% за 
рахунок зростання кількості запусків мікро-супутників 
(16 у порівнянні з 9 у 2006 р.) [1, 2]. Кризові явища гло-
бального характеру позначилися на стрімкому падінні 
доходів у сегменті виробництва супутників на 9,5%, при 
цьому кількість запусків зменшилася до 94 [4]. 

Важливо відзначити помітну тенденція зменшення 
урядових і відповідного збільшення комерційних конт-
рактів. Якщо у 2006 році частка комерційних клієнтів 
становила 25% у порівнянні з 31% у 2005 році, вже у 
2007 р. цей показник сягнув 33%, а у 2008 р. до майже 
50%.  Водночас 2008 рік стає визначальним у змен-
шенні частки США до близько 30% сегменту, поступаю-
чись європейським виробникам, Росії та Китаю. Перс-
пективи на майбутнє визначаються тим, що у 2008 (так 
само як і у 2007) було замовлено 21 новий супутник для 
геосинхронних орбіт [4]. 

З 2005 р. бурхливе зростання демонструє сегмент 
наземного обладнання, доходи якого протягом 2007-
2008 рр. зросли більш як на третину (34%), що визна-
чає його у якості найбільш динамічного у сегменті супу-
тникової індустрії. Основними рушіями такого зростання 
стали споживчі товари та обладнання для користування 
послугами супутникового ТБ та широкополосного зв'яз-
ку, а продаж GPS апаратури фактично перевищив по-
ловину усіх доходів цього сегменту. Крім того, стабільно 
зростає кількість терміналів кінцевого споживання по-
слуг супутникового зв'язку, особливо широкополосного 
– 47%, сягнувши 1 млн шт. у 2008 р. Стабільно левова 
частка виробництва наземного обладнання (84%) при-
падає на термінали супутникового телебачення (ТБ), 
зберігаючи темпи динаміки на рівні 30% [4].  
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Рис. 1. Структура доходів супутникової індустрії, млрд дол. США (2000-2008) [складено за 1, 2, 3, 4] 
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Фактичним двигуном розвитку супутникової індустрії є 
сегмент послуг супутникового зв'язку, що нарощує 
потужності великою мірою завдяки доходам від послуг 
супутникового телебачення (Табл.1). Поступове зростання 

цього сегменту від 45% частки індустрії у 2000 р. до 53,6% 
у 2003 наблизилося до відмітки 60% у 2006 р. і залиша-
ється практично незмінним при загальному зростанні в 
абсолютних обсягах доходів на рівні 16% у 2008 р. 

 
Таблиця  1. Структура доходу від надання послуг супутникового зв'язку (млрд дол.США), 2000-2008 

Послуги 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Трансляційні 
у т.ч. 

 
18,3 

 
21,8 

 
25,3 

 
28,5 

 
356 

 
41,0 

 
48,5 

 
57,5 

 
67,3 

Супутникове телебачення (DBS/DTH) 18,3 21,8 25,3 28,4 35,3 40,2 46,9 55,4 64,9 
Супутникове радіомовлення 0 0 0 0,1 0,3 0,8 1,6 2,1 2,5 
Мобільний зв'язок (телефонний та передача даних) 1,5 1,3 13 1,6 18 1,7 2,0 2,1 2,2 
Фіксований зв'язок 9,1 9,2 9,0 9,8 9,5 10,1 11,5 13,0 14,5 
Транспондерні угоди    7,4 7,0 7,3 8,5 9,6 10,2 
Послуги керованих мереж (у т.ч. VSAT)    1,7 1.9 2,0 2,2 2,6 2,8 
Широкополосний споживчий зв'язок  0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,8 
Дистанційне зондування    0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,7 
Разом  32,3 35,6 39,8 46,9 52,8 62,0 72,6 84 

(складено за [1, 2, 3, 4]) 
 
Найбільша частка доходу стабільно формується за 

рахунок послуг супутникового телебачення, якими у 
2008 році користувалося понад 130 млн осіб у світі, по-
рівняно з 80 млн осіб у 2005 р., 89 млн осіб у 2006 р., 
100 млн осіб у 2007 р. Залишається стабільною динамі-
ка супутникового радіомовлення, хоча в структурі дохо-
ду його частка повільно перевищує 3,5%, а кількість 
абонентів сягає 20,5 млн осіб, що майже вдвічі переви-
щує темпи зростання кількості абонентів у попередні 
роки (2007 – 18 млн осіб, 2006 – 14,2 млн осіб) [2, 3, 4]. 
Ключову роль у послугах фіксованого супутникового 
зв'язку відіграють транспондерні угоди, доход від яких 
зріс у 2008 р. на 6% при постійному зростанні ступеня 
утилізації потужності супутників та поступовому зни-
женні лізингових цін на окремих ринках. Майже 70% 
усіх супутникових послуг мобільного зв'язку становить 
передача даних, доходи від якої у 2008 збільшилися на 
22% у порівнянні з 14% у 2007. Втім, протягом 2008 р. 
зниження обсягів обслуговування Globalstar зумовило 
спад у мобільній телефонії на 24%.  

Зростання доходів від комерційних послуг супутни-
кового дистанційного спостереження зумовлюється 
розвитком бізнес можливостей і підтримуються новими 
та діючими контрактами військового та розвідницького 
характеру при зростанні ролі комерційних, у тому числі 
маркетингових контрактів, які охоплюють також послуги 
з он-лайн картографії. 

Новітні тенденції в розвитку супутникової індустрії 
пов'язуються з іноваціями та із зростанням кількості 
терміналів широкополосного зв'язку у США, де кількість 
абонентів супутникового широкополосного зв'язку збі-
льшилася з 622 тис. у 2007 до 842 тис. у 2008 р. Водно-
час, основа пропозиції послуг мобільного супутникового 
ТБ формується в Азії (Корея, Японія), а у США та Євро-
пі цей сегмент тільки набуває свого розвитку. З 2005 р. 
спостерігається надзвичайно бурхливе зростання кана-
лів HDTV (High Definition Television). У 2006 р. вони ста-
новили лише 2% від усіх супутникових каналів. Прогно-
зувалося, що до травня 2007 зростання становитиме 
600% і кількість каналів HDTV з 67 зросте до 471. Втім у 
травні 2008 р. відзначено зростання на 150%, а прогноз 
до 2013 року становив 350%. Зростання у супутниково-
му забезпеченні HDTV зумовлюється бурхливою світо-
вою динамікою появи HDTV каналів на рівні 170% за 
приблизно 2,5 роки (кінець 2006 – травень 2009), при 
тому, що понад 60% HDTV каналів нині обслуговують 
Північноамериканський ринок, а частка європейського 
та азійсько-тихоокеанського регіонів значно нижча [4]. 

Зростає й зайнятість, зокрема у США в період 2006-
2007 р. супутникова індустрія створила додакові дві 

тисячі робочих місць (близько 1% зростання). При цьо-
му оціночні показники кількості персоналу у сфері по-
слуг супутникового зв'язку зросли на 21%, виробництві 
супутників зайнятість зменшилася 17,4%, при незнач-
ному зниженні у сфері запуску супутників (1,2%) та у 
сегменті наземного обладнання (6%). За даними 
2007 року найбільшу зайнятість у секторі формують 
сегменти наземного обладнання та запусків [4]. 

Узагальнюючи важливо відзначити, що з 2005 року 
спостерігається відновлення позицій супутникової інду-
стрії, який зумовлюється низкою факторів. Найголовні-
шу роль відіграє споживчий попит, особливо у сегменті 
відео-комунікацій. Суттєвого значення набули урядовий 
попит та інвестиції у технології; зацікавленість фінансо-
вих ринків та інвестицій як у існуючих так і нових видах 
бізнесу. Ці фактори сукупно привели до того, що нові 
рішення спонукали попит на більш інноваційні супутни-
ки. Водночас нові стандарти та обладнання розширили 
асортимент споживчих послуг, регуляторні зміни спону-
кали зростання кількості каналів та відкриття нових ри-
нків по усьому світу; удосконалення технологій знизило 
вартість як виробництва, так і передачі, а також в ціло-
му приймаючого обладнання. Особливо позначився на 
розвитку індустрії початок розробок технологій компак-
тного обладнання й таких, що поєднують можливості 
супутникової та наземної інфраструктури (MSS with 
Anvillary Terrestrial Component (ATC) [1, 2]. Подальші 
роки відзначаються стабільним зростанням гібридних 
мереж та їх послуг; гнучкими рішеннями стратегічного 
партнерства для нових ринкових сегментів: НП. Direct 
TV-Verizon; передбачуваним спадом у виробництві 
продукції попереднього технологічного рівня (голосові 
аналогове відео технології); зростаючим проникненням 
вдосконалених продуктів та послуг на ринки, створення 
нових можливостей (IPTV); зростаючою регуляторною 
підтримка швидкої технологічної експансії (вимоги до 
"local-into-local" carriage для провайдерів DTH). Визнач-
ними для розвитку супутникової індустрії є міцний гло-
бальний економічний клімат, тривалий урядовий та 
військовий попит та інвестиції, прискорене оновлення 
та модернізація основних комерційних флотів, зроста-
ючий на глобальному рівні споживчий попит, наявність 
та відносна "доступність" капіталу для інвестицій [3, 4]. 

Висновки. Супутникова індустрія стабільно наро-
щує свою потужність та зміцнює свої позиції дякуючи 
провідній ролі сегментів надання послуг супутникового 
зв'язку та наземного обладнання, які в сумі створюють 
90% доходу сектору. Ключову роль у динаміці надання 
послуг споживачам відіграє супутникове телебачення і 
радіо, що також генерує зростання доходів у сегменті 
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наземного обладнання. Динаміку сегменту індустрії 
запусків замість зростання кількості зумовлює збіль-
шення цін на запуск кожного супутника, при тому що 
США у 2008 році значно поступилися у обох сегментах. 
Загалом послідовно зміцнюється тенденція поступового 
нарощування потенціалу комерційного флоту, вибух гло-
бального попиту на споживання приладдя для користу-
вання послугами супутникового зв'язку. Водночас відзна-
чається, що економічна криза, ймовірно, затримається у 
своїх проявах в супутниковій індустрії, однак зростання 

незалежності між чотирма провідними сегментами до-
зволить згладити негативні прояви у бізнес циклах. 

 
1. State of Satellite Industry Report, June 2006 // http://www.sia.org/ 

PDF/2006SIAStateofSatelliteIndustryPres.pdf. 2. State of Satellite Indus-
try Report, June 2007 // http://www.futron.com/pdf/resource_center/reports/ 
SIA_2006_Indicators.pdf. 3. State of Satellite Industry Report, June 2008  
// http://www.sia.org/files/2008SSIR.pdf. 4. State of Satellite Industry 
Report, June 2009 // http://www.sia.org/news_events/ 
2009_State_of_Satellite_Industry_Report.pdf. 

Надійшла  до  редколег і ї  07 .0 3 . 10  

 
УДК 911.3 

Ю. Яковлєва, канд. екон. наук 
 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  
ГЕОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ 

 
Виявлено особливості соціогеосистеми як об'єкту дослідження. Розроблено програму дослідження соціального 

розвитку геосистеми. Охарактеризовано основні методичні підходи та визначено сферу їх застосування у соціогео-
графічних дослідженнях. 

The special features of sociogeosystem as object of research are discovered. A program of research of the social 
development of geosystems is developed. The basic methodological approaches are described. The sphere of its use in 
sociogeographical researches is detected. 

 
Актуальність теми дослідження. Соціальний роз-

виток розглядається як пріоритетний у стратегічних та 
програмних документах, концепції сталого розвитку. 
Проблематика соціального розвитку на сьогоднішній 
день є надзвичайно широкою, оскільки включає всі ас-
пекти життєдіяльності людини, а не тільки трудовий як 
за часів планової економіки. Географія розглядає соці-
альний розвиток як складний багатогранний просторо-
вий процес, що потребує комплексного дослідження з 
використанням системного підходу. 

Постановка проблеми. Соціально-географічні до-
слідження порівняно недавно проводяться системно та 
з урахуванням специфіки протікання соціальних проце-
сів. У більшості випадків при цьому використовуються 
традиційні методи географічних досліджень, що є недо-
статнім особливо з урахуванням постійно зростаючого 
спектру соціальних потреб, ризиків та загроз. Методи 
соціально-географічних досліджень мають розробля-
тись на основі базових теоретичних положень соціаль-
ної географії та сучасних методологічних підходів до 
дослідження соціальної сфери. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. Тео-
ретичні засади соціогеографічних досліджень, а саме 
предмет та об'єкт дослідження, термінологічний апарат, 
система методів дослідження розроблялись А.В. Сте-
паненком та Я.Б. Олійником [17], [18]. Також значну 
увагу проблемам протікання соціальних процесів на 
території приділено О.Б. Швець та О.Й. Завальнюк [20]. 
У відповідь на запити часу було розроблено теоретико-
методологічні основи дослідження життєдіяльності на-
селення Бугровою О.Л. [3]. Щодо методів дослідження, 
то розроблено методи та методики традиційних напря-
мів соціальних досліджень [10], та нових, перш за все 
щодо оцінки якості життя населення І.В. Гукаловою [6], 
[7]. Не зважаючи на значну кількість наукових робіт, 
присвячених окремим аспектам соціального розвитку 
територіальних систем, комплексних розробок методи-
чного апарату за останні роки не було, що обумовлює 
актуальність даного дослідження. 

Метою роботи є розроблення методичних підходів 
до дослідження соціального розвитку географічних сис-
тем. Досягнення мети вимагає вирішення завдань:  
1) виявлення особливостей соціогеосистеми як об'єкту 
дослідження; 2) розроблення програми дослідження 
соціального розвитку геосистеми; 3) характеристика 

основних методичних підходів та визначення сфери їх 
застосування у соціогеографічних дослідженнях. 

Виклад основного матеріалу. Визначення опти-
мальної траєкторії соціального розвитку вимагає глибо-
кого аналізу соціальних процесів, виявлення проблем-
них територій та основних причин виникнення та загос-
трення соціальних проблем. Важливо при цьому спира-
тись на науково-методологічні підходи, що дозволяють 
врахувати ключові моменти соціального розвитку. 

Дослідження географічних систем має виходити з 
основних положень системного підходу та структур-
ного аналізу. Теорія геосистем, розроблена В.Б. Соча-
вою, Ю.Г. Саушкіним, М.Д. Шаригіним, передбачає ро-
зуміння геосистеми як цілісного утворення, множини 
взаємозв'язаних елементів, функціонування яких зале-
жить від їх розташування на території та взаємодії з 
навколишнім середовищем. Важливою складовою гео-
системи є населення, яке надає певного вектору розви-
тку, визначає цілі і завдання розвитку систем. Якщо 
природна система не має мети існування, то соціальна 
має чітко визначену мету – забезпечення постійного 
зростання соціальних індикаторів геосистеми, що зага-
лом призводить до підвищення рівня життя населення. 
Л.М. Нємець визначає основні параметри соціогеосис-
тем: цілеспрямованість, структурність та ієрархічність, 
керованість, цілісність [15, с. 150-151]. 

Розроблена нами схема соціогеосистеми (рис. 1) 
дозволяє виділити основні соціальні процеси (демо-
графічний, етно-культурологічний, політичний, матеріа-
льно-побутовий), а також процеси, пов'язані зі взаємо-
дією населення та оточуючим середовищем і економіч-
ною підсистемою: екістичний, міграційний, рекреацій-
ний, екологічний, трудовий. Відповідні процеси мають 
стати об'єктом діагностики, кількісної та якісної оцінки, 
прогнозування, розроблення механізмів оптимізації 
відповідних процесів. 

Весь спектр методичних підходів до дослідження 
соціального розвитку геосистем варто розглядати, спи-
раючись на загальну схему соціально-географічних 
досліджень, розроблену А.Б. Олійником та А.В. Степа-
ненком [17]: програмний, інформаційний, аналітичний, 
модельний, алгоритмічний та концептуально-конструк-
тивний етапи. Так, поетапно соціогеосистема з викори-
станням методів аналізу структуризується, виявляють-
ся певні пропорції, закономірності, тенденції, а потім – 
на етапі синтезу – виявляються нові якості системи, що 
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