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АНОТАЦІЯ 

 

Пугач С. О. Комунікаційні мережі регіону: теорія, методологія, практика 

соціально-географічного дослідження. Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за 

спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2021. 

У дисертаційній роботі проведено дослідження комунікаційних мереж 

Західної України та здійснено обґрунтування напрямів їх удосконалення; 

узагальнено сутність понять та визначено ключові риси географічного, 

соціального та віртуального просторів з позицій соціальної географії; 

сформульовано соціально-географічну концепцію комунікаційних мереж 

регіону як відображення соціальних взаємодій на певній території; 

запропоновано методологічні засади соціально-географічного дослідження 

комунікаційних мереж регіону в цілому та транспортних мереж, мереж 

мобільного зв’язку, соціальних Інтеренет-мереж і міграційних мереж регіону 

зокрема.  

Поняття проcтору є базовим для географії. Простір є основою для 

побудови понятійно-термінологічного апарату усієї системи географічних наук. 

У сучасних географічних дослідженнях найчастіше згадуються географічний, 

соціальний та віртуальний (кіберпростір) простори. Географічний простір – це 

сукупність впорядкованих відносно земної поверхні об’єктів, разом із усією 

сумою всіх їх відношень (зв’язків). Соціальний простір – загальне середовище 

існування людства, поєднання фізичного (реального) простору із внутрішнім 

світом людини. Кіберпростір – середовище (віртуальний простір), яке надає 

можливості для здійснення комунікацій та/або реалізації суспільних відносин, 

утворене в результаті функціонування сумісних (з’єднаних) комунікаційних 

систем та забезпечення електронних комунікацій з використанням мережі 

Інтернет та/або інших глобальних мереж передачі даних. 
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Усі три простори не є ізольованими один від одного. В результаті 

взаємодії тріади «геопростір–соціопростір–кіберпростір» виникає особливий 

вид простору – соціально-географічний простір – місце взаємодії, розвитку та 

функціонування людського суспільства як геопросторового утворення. Саме у 

соціально-географічному просторі формуються комунікаційні мережі та 

найбільш інтенсивно прослідковуються комунікації людського соціуму. 

Комунікації – це широке поняття для позначення як фізичного 

переміщення, так і обміну інформацією на різних рівнях організації 

суспільства. Часто комунікації трактують як мережу – сукупність сполучних 

елементів (взаємодій) між певними об’єктами чи явищами, разом із цими 

елементами (явищами). Концепцію простору потоків М. Кастельса у поєднанні 

із мережевим простором Б. Родомана доцільно використати для вивчення 

взаємозв’язків соціуму на регіональному та локальному рівні й об’єднати два 

поняття «мережа» та «комунікації» для позначення широкого спектру 

взаємодій у суспільстві. У нашому розумінні комунікаційна мережа – це 

складна система сполучних елементів (взаємодій) між певними об’єктами чи 

явищами, разом із цими елементами (явищами), що функціонує для як 

фізичного переміщення об’єктів, так і для обміну інформацією на різних рівнях 

організації суспільства. 

У своєму досліджені ми проаналізували наступні основні комунікаційні 

мережі: транспортні (автомобільні та залізничні), мережі мобільного зв’язку 

(3G та 4G мобільних операторів Kyivstar, Vodafone, Lifecell), соціальні 

Інтернет-мережі (Facebook, Instagram) та міграційні мережі. 

Існує велика кількість підходів географічного вивчення комунікаційних 

мереж. Усі їх умовно можна поділити на дві групи: структурно-просторові та 

динамічно-просторові. Спираючись на структурно- та динамічно-просторові 

підходи та виходячи з теоретико-методологічного доробку суспільної географії, 

ми розглядаємо комунікаційні мережі як складні синергетичні системи, яким 

притаманні динамізм і нестійкість, та розвиток яких має еволюційний характер. 
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Для аналізу рівня розвитку комунікаційних мереж Західної України ми 

використовували інтегральний індекс комунікаційних мереж (ІІКМ), який 

складається з 4 блокових індексів: індекс транспортних мереж, індекс 

мобільних мереж, індекс соціальних мереж, індекс міграційних мереж. Загалом 

при аналізі окремих компонентів спостерігаються схожі закономірності. Це 

підтверджує спільну природу комунікацій різного типу, навіть на перший 

погляд несумісних (наприклад: транспортних мереж та соціальних мереж). 

Інтегральний індекс комунікаційних мереж показує загальний стан 

функціонування та розвитку комунікаційних мереж території, рівень 

комунікацій між індивідами, загальний стан мобільності населення. У 

«комунікаційному ландшафті» Західної України звертають увагу підвищені 

показники на місці обласних центрів та прилеглих до них територій. Високі 

значення ІІКМ має майже уся Львівська область, Передкарпаття, рівнинна 

частина Закарпаття, центральні частини Волинської та Рівненської областей. 

Мінімальні величини індексу характерні для Українських Карпат, східної та 

західної частин Тернопільської області, крайньої північної частина 

Українського Полісся. Крім того, низькі значення ІІКМ можна спостерігати між 

потужними комунікаційними центрами. Це території, що опинилися осторонь 

головних транспортних магістралей (т. з. «периферія у центрі»). 

У результаті кластеризації було виділено 4 функціональні типи таксонів 

комунікаційної мережі: ядра комунікацій І рангу (6 обласних центрів; рівень 

розвитку комунікаційних мереж є найвищим; ІІКМ = 0,495), ядра комунікацій 

ІІ рангу (27 міст обласного підпорядкування; рівень розвитку комунікаційних 

мереж є середнім; ІІКМ = 0,323), напівпериферія (50 адміністративних районів 

із зручним суспільно-географічним положенням; рівень розвитку 

комунікаційних є середнім; ІІКМ = 0,287), периферія (1 місто обласного 

підпорядкування та 57 районів; рівень розвитку комунікаційних мереж 

низький; ІІКМ = 0,218). 

Між рівнем соціально-економічного розвитку території та станом її 

комунікаційних мереж чітко прослідковуються взаємозв’язки. Було обчислено 
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741 коефіцієнт парної кореляції Пірсона між 39 показниками рівня розвитку 

комунікаційної мережі та 19 показниками рівня розвитку території. Коефіцієнт 

кореляції між двома головними показниками інтегральним рівнем 

комунікаційної мережі та індексом розвитку території є високим (r = 0,79), що 

вказує на сильний взаємозв’язок. За результатами нашого дослідження, у 

Західній Україні соціально-економічний розвиток більше впливає на 

функціонування комунікаційних мереж, ніж комунікаційні мережі на 

соціально-економічний розвиток. 

Більшість географічних центрів (геоцентрів), як специфічних показників 

територіального розвитку, розміщуються дисперсно. Усі геоцентри Західної 

України знаходяться на у східній частині Львівської області. Для більшості 

адміністративних областей Західної України (Львівська, Тернопільська, Івано-

Франківська, Чернівецька) відстані між чотирма основними центрами 

(географічним, демографічним, комунікаційним та адміністративним) невеликі, 

що є свідченням вдалого розміщення адміністративних центрів та рівномірної 

сформованості системи розселення та комунікацій. Через периферійне 

розташування обласних центрів, нерівномірність поширення природно-

ресурсного потенціалу по території у Закарпатській та Волинській областях 

зафіксовані максимальні відстані між центрами. Рівненська область займає 

проміжне положенням між попередніми двома групами. Загалом, відстані між 

комунікаційними та демографічними центрами є меншими ніж між 

комунікаційними та географічними центрами, що вказує на комунікації, як 

похідну величину від розселення населення, а не площі території.  

Комунікаційні мережі перебувають у тісному взаємозв’язку та взаємодії 

із соціально-економічним розвитком території. Не можна однозначно сказати, 

що є причиною, а що наслідком. Побудова нових комунікацій, як правило, 

призводить до активізації соціально-економічного розвитку територій. У той же 

час, більш розвинені території мають більшу потребу в комунікаціях, що 

спонукає їх розвиток. 
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Комунікації, як інструмент (чинник) розвитку слаборозвинених територій 

можливий лише у поєднанні із розвитком інших складових соціально-

економічної комплексу.  

Проблема планування розвитку комунікаційних мереж не може бути 

вирішена окремо, без аналізу інших компонентів соціогеосистеми. Це 

міжгалузева проблема, яка стосується комплексних планів та програм 

соціально-економічного розвитку територій. Комунікаційні мережі повинні 

відповідати рівню розвитку території.  

Соціально-географічний аналіз комунікаційних мереж є науковим 

підґрунтям розробки прогнозів, програм та планів соціально-економічного 

розвитку регіонів з метою організації найбільш оптимальних умов для 

життєдіяльності населення. Для науково-проектних організацій та установ, а 

також для регіональних та локальних органів державної влади та місцевого 

самоврядування можна запропонувати комплекс заходів для підвищення 

ефективності функціонування комунікаційних мереж у Західній Україні, який 

поділяється на дві групи: 1) загальні заходи, які є актуальними для усього 

регіону Західної України; 2) конкретні заходи, які найбільш ефективні у 

конкретних функціональних типах таксонів комунікаційної мережі. 

Комунікаційні мережі, за умови науково обґрунтованого ефективного 

управління, спроможні сприяти вирішенню багатьох соціально-економічних 

проблем, мінімізувати негативний вплив несприятливих явищ та процесів у 

суспільстві. 

Ключові слова: географічний простір, соціальний простір, віртуальний 

простір, комунікації, мережі, комунікаційні мережі, транспортні мережі, мережі 

мобільного зв’язку, соціальні інтернет-мережі, міграційні мережі, Західна 

Україна.  

 



7 

SUMMARY 

 

Puhach S. O. Regional communication networks: theory, methodology, 

practice of socio-geographical research. Manuscript. 

Thesis for a Doctoral Degree in Geographical Sciences, specialty 11.00.02 – 

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

Kyiv, 2021. 

The communication networks of Western Ukraine are analyzed in the thesis of 

the study. The directions for their improvement are substantiated. From the 

standpoint of social geography the essence of the concepts is generalized and the key 

features of geographic, social and virtual spaces are defined; the socio-geographical 

concept of communication networks of the region is formulated as a reflection of 

social interactions in a certain territory; the methodological bases of socio-

geographical research of region’s communication networks in general and transport 

networks, mobile networks, social networking services and migration networks of the 

region in particular are proposed. 

The concept of space is basic for geography. Space is the base for constructing 

the conceptual and terminological apparatus of the entire system of geographical 

sciences. Geographic, social and virtual (cyberspace) spaces are most often 

mentioned in contemporary geographical research. Geographic space is a set of 

objects ordered relative to the earth's surface, together with the sum of all their 

relation (connections). Social space is the general environment of human existence, 

the combination of physical (real) space with the inner world of a person. Cyberspace 

is an environment (virtual space) that provides opportunities for communication and / 

or implementation of social relations, formed as a result of the functioning of joint 

(united) communication systems and the provision of electronic communications 

using the Internet and / or other global data networks. 

All three spaces are not isolated from each other. As a result of the interaction 

of the triad "geospace-sociospace-cyberspace", a special type of space appears – 

socio-geographical space. It’s a place of interaction, development and functioning of 
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human society as a geospatial formation. In the socio-geographical space the 

communication networks are formed and the communications of human society are 

most intensively traced. 

Communication is a broad term to denote both the physical movement and 

information exchange at different levels of society. Communications are often 

interpreted as a network - a set of connecting elements (interactions) between certain 

objects or phenomena, together with these elements (phenomena).  

The M. Castells’ “space of flows” concept in combination with the 

B. Rodoman’s “network space” is advisable to use to study the relationships of 

society at the regional and local level and combine two concepts: "network" and 

"communication" to “communication network” to designate a wide range of 

interactions in society. In our understanding, a communication network is a complex 

system of connecting elements (interactions) between certain objects or phenomena, 

together with these elements (phenomena), which functions for both the physical 

movement of objects and for the exchange of information at different levels of 

society. 

In our study, we analyzed the following main communication networks: 

transport (road and rail), mobile networks (3G and 4G mobile operators Kyivstar, 

Vodafone, Lifecell), social networking services (Facebook, Instagram) and migration 

networks. 

There are a lot of approaches to the geographical study of communication 

networks. All of them can be conditionally divided into two groups: structural-spatial 

and dynamic-spatial. Based on structural-spatial and dynamic-spatial approaches and 

proceeding from the theoretical and methodological achievements of social 

geography, we consider communication networks as complex synergetic systems, 

which are characterized by dynamism and instability, and whose development is 

evolutionary in nature. 

We used the communication networks integrated index (CNII) to analyze the 

level of development of communication networks in Western Ukraine. It consists of 4 

block indices: transport networks index, mobile networks index, social networks 
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index, migration networks index. In general, the similar patterns are observed in the 

analysis of individual components. This confirms the common nature of different 

communications, even seemingly incompatible ones (for example: transport networks 

and social networks). The communication networks integrated index shows the 

general state of functioning and development of communication networks of the 

territory, the level of communications between individuals, the general state of 

population mobility. In the "communication landscape" of Western Ukraine pay 

attention to the increase in place of regional centers and adjacent territories. Almost 

the entire Lviv region, Prykarpatty, the lowland part of Transcarpathia, the central 

parts of Volyn and Rivne regions are characterized by increased indicators. 

Depressions of the "communication landscape" of Western Ukraine are the Ukrainian 

Carpathians, the eastern and western part of Ternopil region (agricultural areas), the 

extreme northern part of the Ukrainian Polissya. In addition, "communication basins" 

can be observed between powerful communication centers. These territories are 

outside the main highways (so-called "periphery in the center"). 

As a result of clustering, 4 functional types of communication network taxa 

were identified: communication core I rank (6 regional centers; the level of 

communication network development is the highest; CNII = 0.495), communication 

rank II rank core (27 cities of regional subordination; the level of communication 

network development is average; CNII = 0.323), semi-periphery (50 administrative 

districts with advantageous socio-geographical position; the level of communication 

development is average; CNII = 0.287), periphery (1 city of regional subordination 

and 57 districts; the level of development of communication networks is low; CNII = 

0.218). 

The relationship between the level of socio-economic development of the 

territory and the state of its communication networks can be clearly traced. For this 

purpose, 741 Pearson's pairwise correlation coefficient was calculated between 39 

communication network indicators and 19 development indicators of the territory. 

The correlation coefficient between the two main indicators - the communication 

networks integrated index and the index of territorial development is high (r = 0.79), 
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which indicates a strong relationship. According to the results of our research, in 

Western Ukraine, socio-economic development has a greater impact on the 

functioning of communication networks than communication networks on socio-

economic development. 

Most of the geographical centers (geocenters), as specific indicators of 

territorial development, are dispersed. All geocenters of Western Ukraine are located 

in the eastern part of Lviv region. For most administrative regions of Western 

Ukraine (Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi) the distances between the four 

main centers (geographical, demographic, communication and administrative) are 

small, which is evidence of the successful location of administrative centers and even 

placement of resettlement and communications. Due to the peripheral location of 

regional centers, the uneven distribution of natural resources on the territory in the 

Transcarpathian and Volyn regions recorded the maximum distances between the 

centers. Rivne region occupies an intermediate position between the previous two 

groups. In general, the distances between communication and demographic centers 

are smaller than between communication and geographical centers, which indicates 

communications as a derivative of population settlement rather than area. 

Communication networks are closely interconnected and interacted with the 

socio-economic development of the territory. It is impossible to say unequivocally 

what is the cause and what is the consequence. Construction of new communications, 

as a rule, leads to activation of social and economic development of territories. At the 

same time, more developed areas have a greater need for communication, which 

stimulates their development. 

Communication as a tool (factor) for the development of problem areas is 

possible only in combination with the development of other components of the socio-

economic complex. 

The problem of planning the development of communication networks cannot 

be solved separately, without analyzing other components of the sociogeosystem. 

This is a cross-sectoral problem that concerns comprehensive plans and programs for 
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socio-economic development of territories. Communication networks must 

correspond to the level of development of the territory. 

Socio-geographical analysis of communication networks is the scientific basis 

for the development of forecasts, programs and plans for socio-economic 

development of regions in order to organize the most optimal conditions for life. For 

research and planning organizations, as well as for regional and local authorities and 

local governments, a set of measures can be proposed to improve the efficiency of 

communication networks in Western Ukraine, which is divided into two groups: 

1) general measures that are relevant for the entire region Western Ukraine; 

2) specific measures that are most effective in specific functional types of 

communication network taxa. Communication networks can solve many socio-

economic problems, minimize the negative impact of adverse phenomena and 

processes in society. 

Key words: geographical space, social space, virtual space, communications, 

networks, communication networks, transport networks, mobile networks, social 

networking services, migration networks, Western Ukraine. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Проблема вибору стратегії соціально-

економічного розвитку регіонів набула особливого значення у сучасний період 

трансформації життя суспільства нашої держави. Для її вирішення потрібні 

знання закономірностей розвитку та саморозвитку географічного й соціального 

просторів як єдиного гармонійного цілого, яке прослідковується через 

різноманітні соціально-географічні феномени – мережі поселень, економічних, 

соціальних, політичних, інфраструктурних, культурних та рекреаційних 

об’єктів. Один із напрямів пошуку таких закономірностей – це аналіз розвитку 

комунікаційних мереж у широкому значенні цього поняття для позначення як 

фізичного переміщення, так й обміну інформацією на різних рівнях організації 

суспільства. 

Основою функціонування суспільства є взаємодія між окремими його 

групами-спільнотами. Ця взаємодія проявляється у різних способах – від 

спілкування до територіальних переміщень. Комунікаційні мережі території – 

це складні суспільно-географічні утворення, сформовані великою кількістю 

різноманітних економічних, соціальних та природних об’єктів для 

функціонування кожного з яких більшою чи меншою мірою важлива 

просторова складова. Щоб осмислити та відобразити просторові аспекти 

нерівномірності розподілу населення, господарства та ресурсів, які визначають 

особливості життєдіяльності населення, потрібно знати, як функціонують 

комунікаційні мережі, що визначає рівень їх розвитку в певному місці та у 

певний час.  

Сьогодні у комунікаціях чи не найінтенсивніше впроваджуються 

інновації. З’являються нові технології, види транспорту, сервіси, соціальні он-

лайн мережі, формуються нові міграційні мережі. Управління комунікаційними 

мережами повинно враховувати взаємозв’язок усіх її складників, чинників, а 

також суб’єктів діяльності, які разом впливають на комунікації. Окрім того, 

суб’єкти соціально-економічної діяльності активно впливають один на одного. 
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Розуміння зв’язків між ними є важливою передумовою для покращення 

ефективності управління системами комунікацій населення. 

Соціально-географічний аналіз комунікаційних мереж є науковим 

підґрунтям розробки прогнозів, програм та планів соціально-економічного 

розвитку регіонів із метою організації найбільш оптимальних умов для 

життєдіяльності населення. Актуальність дослідження очевидна й з огляду на 

відсутність комплексного вивчення комунікаційних мереж як основи 

функціонування одночасно фізичних переміщень у просторі й обміну 

інформацією на різних рівнях організації суспільства. Саме тому тематика 

дослідження є важливою, новаторською в науковому відношенні й практично 

значимою, оскільки подібні дослідження з позицій географічних наук у регіоні 

не проводились, а наявні наукові публікації є недостатніми й 

вузькоспеціалізованими за окремими питаннями. Це й визначає актуальність 

теми дисертаційного дослідження. 

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

Дисертаційна робота пов’язана з науково-дослідною роботою, яка виконується 

у Волинському національному університеті імені Лесі Українки за темами: 

«Регіональні ринки в умовах європейської інтеграції: механізми конкуренції та 

конвергенції» (державний реєстраційний номер 0118U001094), зокрема 

визначено територіальні особливості регіональних та локальних ринків 

транспортних послуг, особливості ринку медійних послуг (мобільний зв’язок, 

Інтернет); «Безпека сталого розвитку регіонів та територіальних громад 

України на засадах інклюзивного зростання» (державний реєстраційний номер 

0118U001094), зокрема проаналізовано просторову нерівномірність доступності 

послуг мобільного зв’язку у сільській місцевості, визначено рівень 

використання населенням соціальних інтернет-мереж у міських поселеннях та 

сільській місцевості адміністративних районів. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

соціально-географічна концептуалізація комунікаційних мереж регіону, 



27 

розробка методології та апробація інструментарію дослідження регіональних 

комунікаційних мереж для потреб планування та оптимізації їх розвитку. 

Досягнення поставленої мети передбачає постановку та виконання таких 

завдань:  

– на основі аналізу попередніх досліджень узагальнити сутність понять та 

ключові риси географічного, соціального та віртуального просторів із позицій 

соціальної географії;  

– сформулювати соціально-географічну концепцію комунікаційних 

мереж регіону як відображення соціальних взаємодій на певній території; 

– поглибити  методологічні засади соціально-географічного дослідження 

комунікаційних мереж регіону загалом та транспортних мереж, мереж 

мобільного зв’язку, соціальних інтеренет-мереж і міграційних мереж регіону 

зокрема; 

– виявити закономірності розвитку транспортних мереж Західної України 

на прикладі автомобільного та залізничного транспорту; 

– здійснити соціально-географічний аналіз мереж мобільного зв’язку у 

Західній Україні на прикладі операторів Київстар, Vodafone та Lifecell;   

– виявити просторові особливості функціонування та розвитку соціальних 

інтернет-мереж Західної України на прикладі Facebook та Instagram; 

– визначити особливості просторового переміщення населення у 

міграційних мережах регіону; 

– провести інтегральну оцінку розвитку комунікаційних мереж та 

здійснити типізацію території Західної України за рівнем розвитку й 

особливостями функціонування комунікаційних мереж;  

– виявити взаємозалежності між сформованістю різних видів 

комунікаційних мереж та рівнем соціально-економічного розвитку території; 

– провести центрографічну оцінку комунікаційних мереж у контексті 

сучасної адміністративно-територіальної реформи в Україні; 

– визначити перспективні напрями розвитку комунікаційних мереж 

Західної України.  
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Об’єктом дослідження є комунікаційні мережі регіону. 

Предметом дослідження є соціально-географічні аспекти 

функціонування та розвитку комунікаційних мереж Західної України, їх 

взаємозв’язок із соціально-економічним розвитком регіону та вплив на 

фрагментацію простору. 

Методологічна основа дослідження ґрунтується на сукупності 

фундаментальних положень та принципів сучасної суспільної географії, 

геосистемному, функціонально-генетичному, стадійно-еволюційному та 

синергетичному підходах, розробках вітчизняних і зарубіжних науковців із 

питань розвитку транспорту, мобільного зв’язку, соціальних мереж, міграцій 

населення, регіонального розвитку. 

Інформаційною основою дослідження є дані Державної служби 

статистики України, відкритого картографічного сервісу OpenStreetMap, 

відкриті дані ПрАТ «Kyivstar», ПрАТ «Vodafone Україна», ТОВ «Lifecell», дані 

таргетингового механізму Facebook. 

Теоретико-концептуальною основою наукового дослідження 

комунікаційних мереж регіону слугували праці вчених у галузі географії, 

економіки, соціології, філософії, а саме М. Барановського, В. Лажніка, 

Д. Мальчикової, Є. Маруняк, К. Мезенцева, К. Нємця, Л. Немець, Я. Олійника, 

В. Петліна, М. Пістуна, Б. Родомана, Л. Руденка, О. Топчієва, О. Шаблія, 

В. Яворської, M. Castells, D. Harvey, T. Hägerstrand, P. Khanna, A. Koch, 

H. Lefebvre, M. McLuhan, J. Urry та ін. Питанням транспортних мереж 

присвячені праці В. Бугроменка, А. Валесяна, Г. Гольца, І. Дудника, 

П. Гранкіна, В. Грицевича, А. Новікової, О. Пікулик, М. Сеньків, Х. Сеньчук, 

І. Смирнова, С. Тархова, I. Docherty, A. O’Dell, P. Richards, J.-P. Rodrigue, 

J. Shaw, C. Wolmar та ін. Мережі мобільного зв’язку досліджувалися у працях 

таких науковців, як Д. Беспалов, А. Бойко, І. Ковтуник, Л. Лазоренко, 

Н. Маргіта, В. Передерко, М. Федонюк, F. Calabrese, S. Çolak, J. Dobson, 

P. Fisher, D. Frenchman, C. Iovan, S. Kim, G. Miao, T. Rappaport, C. Ratti, 

A. Sevtsuk, S. Silm, S. Yun, J. Zander та ін. Питання просторових аспектів 
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функціонування соціальних мереж та кіберпростору загалом знайшли 

відображення у працях таких науковців, як Д. Афанасьєв, Н. Білан, М. Добиш, 

P. Adams, C. Andris, M. Bailey, N. Bingham, J. Crampton, M. Dodge, 

M. Goodchild, Á. Jakobi, A. Kellerman, R. Kitchin, B. Lengyel, J. Obar, D. Sui, 

Y. Takhteyev, E. Tranos, B. Warf, B. Wellman та ін. Теоретичні основи концепції 

міграційних мереж, а також аналіз міграцій населення Західної України 

знаходимо у працях С. Западнюк, О. Малиновської, О. Позняка, У. Садової, 

С. Пирожкова, О. Пуригіної, О. Ровенчак, Л. Рибаковського, О. Хомри, L. Asad, 

P. Boyle, S. Castles, C. Fan, O. Fedyuk, F. Garip, P. Gober, I. Jóźwiak, D. Massey, 

M. Piechowska, E. Ravenstein та багатьох інших.  

У процесі дослідження комунікаційних мереж використовувалися 

загальнонаукові та  конкретнонаукові методи наукового пізнання. Зокрема 

серед загальнонаукових використано методи  аналізу та синтезу, індукції та 

дедукції, аналогії та моделювання, абстрагування та конкретизації, 

літературний, ретроспективний, класифікації та типізації тощо. Також було 

використано низку конкретнонаукових методів, а саме: порівняльно-

географічний (виявлення спільних та відмінних рис, ознак, властивостей 

комунікаційних мереж), історико-географічний (виявлення часових 

особливостей виникнення, розвитку та функціонування мереж); картографічний 

(виявлення просторових особливостей поширення комунікаційних мереж), ГІС-

аналізу (збору, обробки, зберігання, відображення інформації про 

комунікаційні мережі; оверлейний аналіз; створення карт та картографічних 

моделей), математико-статистичні методи (нормування, індексний, кореляції, 

кластерний аналіз – для  обробки статистичних даних та отримання співставних 

параметрів із метою характеристики та порівняння мереж різних типів), 

територіальної типізації (для виокремлення територій із схожими параметрами 

комунікаційних мереж), центрографічний (виявлення центрів «ваги» території, 

населення, комунікаційних мереж), спостереження (вивчення особливостей 

користування комунікаційних мереж різними групами населення), соціологічні 
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(опитування студентів географічних спеціальностей щодо особливостей 

користування соціальними інтернет-мережами)  та багато інших. 

У роботі використано комп'ютерні методи обробки й візуалізації 

результатів дослідження за допомогою програмних пакетів Mіcrosoft Offіce, 

QGIS, MapInfo Professional, Statistica, Corel DRAW. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий 

результат дисертаційної роботи полягає в розробленні концептуальних підходів 

та обґрунтуванні теоретико-методологічних і прикладних засад соціально-

географічного дослідження комунікаційних мереж на регіональному та 

локальному рівнях. У результаті автором отримано такі наукові напрацювання: 

вперше: 

– сформульовано соціально-географічну концепцію комунікаційних 

мереж регіону в контексті взаємодії географічного, соціального та віртуального 

просторів; 

– розроблено нові методики дослідження просторових аспектів 

функціонування комунікаційних мереж, зокрема обґрунтовано зміст параметрів 

інтегрального індексу комунікаційних мереж та чотири блокових індекси 

транспортних, мобільних, соціальних і міграційних мереж; 

– виявлено просторові особливості проникнення соціальних інтернет-

мереж Facebook та Instagram в регіоні на різних таксономічних рівнях та з 

точки зору впливу регіональних і локальних центрів, державних кордонів та 

інших бар’єрів просторового поширення; 

– здійснено типізацію території Західної України за рівнем розвитку та 

функціонування комунікаційних мереж й виявлено відповідні особливості 

фрагментації простору;  

– здійснено центрографічну оцінку комунікаційних мереж у контексті 

сучасної адміністративно-територіальної реформи в Україні; 

удосконалено:  
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– поняття географічного та соціального просторів із позицій соціальної 

географії, зокрема визначено їх ключові риси, особливості проникності та 

напрями трансформації;  

– методологію дослідження комунікаційних мереж регіону на засадах 

соціальної географії шляхом поєднання структурно-просторових та динамічно-

просторових підходів;  

– інтегральну оцінку рівня розвитку комунікаційних мереж у регіоні; 

– розуміння взаємозв’язку між рівнем соціально-економічного розвитку 

території та сформованістю різних видів комунікаційних мереж регіону; 

отримали подальший розвиток: 

– обґрунтування закономірностей та виявлення внутрірегіональних 

відмінностей розвитку транспортних мереж Західної України; 

– вивчення просторового поширення мереж мобільного зв’язку у Західній 

Україні на рівні адміністративних районів;  

– дослідження особливостей просторового переміщення населення у 

міграційних мережах регіону; 

– визначення перспектив розвитку комунікаційних мереж Західної 

України та шляхів їх регулювання з метою оптимізації життєдіяльності 

регіонального соціуму.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 

використання державними органами управління матеріалів дослідження під час 

складання програм та планів соціально-економічного розвитку як окремих 

областей, так і регіону загалом. Актуальним дослідження є й у контексті 

сучасної територіальної реформи, а саме для обґрунтування виділення 

адміністративно-територіальних одиниць.  

Матеріали дослідження були впроваджені у практику діяльності 

державних установ, зокрема: Головного управління Національної соціальної 

сервісної служби у Волинській області (довідка про впровадження № 002-

01/35-21 від 5.10.2021 р.); Відділу туризму та курортів Департаменту зовнішніх 

зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської 
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обласної державної адміністрації (довідка про впровадження № 358/01-34/2-21 

від 6.10.2021 р.). 

Теоретичні положення та матеріали дисертаційного дослідження 

використовуються у навчальному процесі на географічному факультеті 

Волинського національного університету імені Лесі Українки при викладанні 

курсів «Просторовий аналіз», «Географія транспорту», «Основи суспільної 

географії», «Географія населення з основами демографії» (довідка № 03-

28/03/2848 від 29.09.2021 р.). 

Особистий внесок здобувача. Наукові розробки, положення, висновки та 

рекомендації, викладені в дисертаційному дослідженні, є самостійним 

доробком здобувача. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, до 

дисертаційної робот включено лише ті наукові ідеї та положення, які отримані 

автором особисто. Використані положення інших науковців мають текстові 

посилання, що відповідають порядковому номеру у списку літератури. Внесок 

автора в колективно опубліковані праці конкретизовано у списку публікацій. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювалися на Міжнародних, 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях, з’їздах, семінарах. Серед 

них: ХІ з'їзд Українського географічного товариства «Україна: географія цілей 

та можливостей» (м. Київ, 2013 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Географія Рівненщини та суміжних областей» (м. Рівне, 2014 р.); 

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми 

країнознавчої науки»  (м. Луцьк, 2015 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «V Миколаївські читання» (м. Луцьк, 2016 р.); ІV Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми країнознавчої 

науки» (м. Луцьк, 2016 р.); Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів» (м. Луцьк, 

2017 р.); Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми регіональних досліджень» (м. Луцьк, 2017 р.); Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Географія в Київському національному 
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університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи 

(GTSNU)» (м. Київ, 2018 р.); ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів» (м. Луцьк, 

2018 р.); ІV Науково-практична конференція «Управління інноваційним 

розвитком на макро-, мезо-, та мікрорівнях» (м. Одеса, 2018 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку вищої 

школи та економіки у ХХІ столітті» (м. Рівне, 2018 р.); Всеукраїнський 

науковий семінар «Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики» 

(м. Львів, 2018 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Актуальні проблеми регіональних досліджень» (м. Луцьк, 2019 р.); 

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Суспільно-

географічні чинники розвитку регіонів» (м. Луцьк, 2019 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Туризм, географія, краєзнавство: актуальні 

проблеми теорії і практики» (м. Тернопіль, 2019 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Міжнародні та регіональні системи: актуальні питання 

міжнародних відносин і регіональних студій» (м. Луцьк, 2019 р.); 

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) 

«Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів 

вирішення» (м. Херсон, 2019 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Регіон – 2019: стратегія оптимального розвитку» (м. Харків, 2019 р.); 

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Суспільно-

географічні чинники розвитку регіонів» (м. Луцьк, 2020 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Географія, картографія, географічна освіта: 

історія, методологія, практика» (м. Чернівці, 2020 р.); ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі 

географічної, туризмологічної та екологічної науки» (м. Тернопіль, 2020 р.); 

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Приладобудування та 

метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку» (м. Луцьк, 2020 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Регіон – 2020: стратегія 

оптимального розвитку» (м. Харків, 2020 р.); Всеукраїнська науково-практична 
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конференція «П’яті Сумські наукові географічні читання» (м. Суми, 2020 р.); 

V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Суспільно-

географічні чинники розвитку регіонів» (м. Луцьк, 2021 р.); Міжнародна 

наукова географічна конференція «Соціально-географічні процеси в Східно-

Центральній Європі: проблеми, тенденції, напрями» (м. Берегове, 2021 р.); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Географічна наука та освіта: 

перспективи й інновації» (м. Переяслав, 2021 р.); Міжнародна наукова 

конференція «Культурний ландшафт як географічний феномен» (м. Чернівці, 

2021 р.); ІV Міжнародна науково-практична конференція «Шацьке поозер’я в 

контексті змін клімату» (с. Світязь, 2021 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 60 публікацій загальним 

обсягом 55,70 д. а. (з яких 34,12 д. а. належать особисто автору), у тому числі: 

2 монографії (загальним обсягом 30,50 д. а., у т. ч. 18,76 д. а. належать особисто 

автору); 4 статті, опублікованих в журналах, що індексуються у 

наукометричних базах Scopus та Web of Science (загальним обсягом 4,63 д. а., у 

т. ч. 1,72 д. а. належать особисто автору); 17 наукових статей, опублікованих у 

фахових виданнях України з географічних наук (загальним обсягом 12,19 д. а., 

у т. ч. 7,86 д. а. належать особисто автору); 1 стаття у періодичному фаховому 

науковому виданні іншої держави (загальним обсягом 0,54 д. а., у т. ч. 0,27 д. а. 

належать особисто автору); 5 статей в інших українських наукових виданнях 

(загальним обсягом 2,17 д. а., у т. ч. 1,14 д. а. належать особисто автору); 

31 матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях (загальним обсягом 

5,68 д. а., у т. ч. 4,36 д. а. належать особисто автору). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

становить 461 с., у т. ч. 328 с. основного тексту. Робота містить 10 таблиць, 

28 рисунків та 17 додатків. Список використаних джерел нараховує 

446 позицій, з яких 181 – іноземними мовами. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ РЕГІОНУ 

 

1.1. Простір як середовище формування та функціонування 

комунікаційних мереж 

 

1.1.1. Визначення простору у філософських студіях 

Переважна більшість суспільних, природничих, гуманітарних, технічних 

наук використовують поняття «простір» у своїй термінології для опису власних 

предметних областей. Для географії, поруч із фізикою та геометрією, це 

поняття є базовим. Для глибшого «географічного» розуміння простору, 

спочатку нам необхідно дати його визначення у філософських студіях, де це 

поняття сформувалося й поширилося на інші наукові дисципліни. 

Поняття простору є одним із фундаментальних понять людської 

свідомості. Воно є надзвичайно складним та має велику кількість різноманітних 

визначень. У різні епохи свого розвитку людина по-різному уявляла та 

трактувала простір. 

У первісному суспільстві простір в усвідомленні людей був вмістилищем 

реальних об’єктів і міфічних образів. Давньогрецькі філософи (Демокріт, 

Епікур, Лукрецій) розглядали простір як однорідну, нескінчену, нерухому 

порожнечу, заповнену атомами. Вплив цієї концепції прослідковується й у наш 

час при спробах дати найпростіше визначення простору. Протилежну 

концепцію простору відстоював Арістотель, який заперечував існування 

порожнини. Тому його простір заповнений місцями, які займають різні тіла. Ці 

дві концепції, фактично, започаткували субстанційний і реляційний підходи до 

сприйняття та розуміння простору, які розвивалися впродовж багатьох 

століть [131, 16]. 

У релігійних й об’єктивно-ідеалістичних концепціях простір і час 

трактувались як утворені разом із матерією Богом або абсолютним духом. Із 

позицій теології до Бога поняття простору й часу неприйнятні, оскільки він 
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існує за межами простору та часу у вічності. У суб’єктивно-ідеалістичних 

концепціях висувались еклектичні й внутрішньо суперечливі тлумачення 

простору та часу як апріорних форм чуттєвого споглядання (І. Кант) або як форм 

упорядкування комплексів відчуттів і дослідних даних, встановлення між ними 

функціональних залежностей (Дж. Берклі, Е. Мах, позитивізм) [156, 439-440]. 

Розвиток науки у XX ст. розкрив нові аспекти простору та часу. 

Спеціальна теорія відносності (1905) показала залежність та нерозривний 

зв’язок простору й часу від руху матеріальних об’єктів. Загальна теорія 

відносності (1916) підтвердила, що простір і час – не самостійні сутності, а 

форми існування матерії. Зокрема, виходячи з цієї теорії, відносними треба 

визнати, лінійні розміри, час й одночасність подій.  

Поява загальної теорії відносності призвело до створення у ХХ ст. нової 

наукової картини світу та формування поняття чотиривимірного 

континуального простору-часу, в якому три однорідні просторові координати 

доповнюються координатою часу й тому всі явища розглядаються у динаміці як 

процеси. Виникло абстрактне поняття математичного простору з безкінечною 

вимірністю, яке стало дієвим інструментом аналізу й опису складних 

багатовимірних об’єктів, до яких відносяться й суспільно-географічні 

об’єкти [132, 17]. 

Сьогодні найбільшого поширення набули два основні підходи до 

трактування простору: субстанціональний та реляційний. 

За субстанціональним підходом (Демокріт, І. Ньютон) простір 

розуміється як самостійна стосовно часу та матерії сутність (субстанція), яка 

діє поруч і незалежно від них. Звідси висновок про незалежність властивостей 

простору від об’єктів та процесів, які відбуваються у ньому. 

За реляційним підходом простір розуміють не як самостійну суть, а як 

системи відносин, що утворюються між матеріальними об’єктами, які 

взаємодіють. Поза такою системою взаємодій простір і час вважають 

неіснуючими. Реляційна концепція допускає залежність властивостей простору 

та часу від характеру взаємодії речей, властивостей і відносин [147, 269].  
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У науковій літературі [84; 135; 147; 156; 244; 245] простір наділяється 

такими властивостями й ознаками: 

– об’єктивність і незалежність від свідомості людини; 

– нерозривний зв’язок простору та часу між собою; 

– простір виступає як загальна властивість (атрибут) об’єктів (матерії); 

– не існує об’єктів поза простором; 

– не існує простору поза предметами (матерією). Звідси наслідок: простір 

завжди чимось заповнений; 

– кількісна та якісна нескінченність; 

– структурність, тобто здатність поділятися на окремі частини;  

– протяжність, тобто зміни характеру зв’язків і взаємодій складових 

елементів, їх чисельності, взаємного розташування, якісних особливостей; 

– гетероструктурність – існування у просторі різних об’єктів (точкових, 

лінійних, площинних, об’ємних) та полів; 

– ізотропність – рівноправність усіх можливих напрямків руху; 

– неперервність (континуальність) – відсутність «розривів» у просторі; 

– зв’язність – наявність взаємодії між елементами простору; 

– тривимірність (іноді додається четвертий вимір «час») – 

фундаментальна властивість, яка емпірично констатується. Виражається у 

тому, що положення будь-якого об’єкта можна визначити за допомогою трьох 

незалежних величин: довжини, висоти, ширини; 

– однорідність простору – відсутність якихось виділених точок чи 

ділянок.  

Що ж таке простір? Яку дефініцію йому можна дати? У низці 

енциклопедичних видань зустрічаються різноманітні трактування поняття 

«простір». Ось декілька з них. 

Простір – це форма буття матерії, яка характеризує її протяжність, 

структурність, співіснування та взаємодію елементів в усіх матеріальних 

системах [147, 267; 156, 440; 245, 540]. 
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Простір – філософська категорія, за допомогою якої позначається форма 

буття речей та явищ, яка відображає їх співбуття та співіснування [135]. 

Простір – поняття, яке характеризує взаємне розташування співіснуючих 

об’єктів [244, 468]. 

Простір – те, що залишиться, якщо забрати все; порожнеча, але 

порожнеча в трьох вимірах [84]. 

Простір (математ.) – множина об’єктів, між якими встановлені 

відношення, подібні за своєю структурою зі звичайними просторовими 

відношеннями типу оточення, відстані та ін. 

Отже, у сучасній науковій літературі відсутнє єдине розгорнуте 

трактування поняття «простору», а багаточисельні визначення мають 

дискусійний характер. 

Простір може трактуватися у різних аспектах. Особливо яскраво 

проявляється узагальнююча, об’єднувальна властивість цього поняття. Вона 

виходить із того, що у розумінні сучасної науки простір не може бути порожнім 

– він обов’язково чимось заповнений. Тому всі об’єкти, що знаходяться у 

просторі, розглядаються як об’єднані просторово, тобто належать одному 

просторові. Такий підхід дав змогу розширити поняття простору на сукупність 

однорідних подій, явищ, процесів тощо. Вживання поняття простору у такому 

аспекті взагалі не є строгим і ґрунтується на його інтуїтивно зрозумілій 

об’єднувальній здатності [132, 14-15]. 

Так з’явилися поняття «соціальний простір», «географічний простір», 

«економічний простір», «освітній простір», «простір подій», «етнічний 

простір», «національний простір», «релігійний простір», «цивілізаційний 

простір», «водний простір», «повітряний простір», «регіональний простір», 

«локальний простір», «людський простір», «архітектурний простір», 

«театральний простір», «художній простір», «віртуальний простір», 

«геополітичний простір», «життєвий простір», «правовий простір»,  

«сенсомоторний простір», «перцепційний простір», «поведінковий простір», 

«простір потоків», «простір очікування» та ін. 
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Низка сучасних наук вивчають специфічні форми вияву простору у 

мікросвіті, живій природі, соціальній сфері. Спеціально досліджуються 

соціальний, геологічний, історичний, художній та інші види часу й простору 

[147, 271]. Так, В. Вернадський у своїх працях неодноразово використовував 

поняття біологічного простору. 

Характерною особливістю більшості наук, що оперують різними 

«просторами», є те, що вони хоча й вживають це поняття, але спеціально не 

обґрунтовують його в теоретичному та методологічному аспектах. Географія, 

на відміну від них, не може лишатися осторонь від теоретико-методологічних 

дискусій, оскільки простір для неї є предметом дослідження, інструментом 

пізнання, ключовим пояснювальним принципом. Ситуація ускладнюється тим, 

що для географії принципово необхідно зв’язати природничо-наукове та 

соціокультурне розуміння простору, тоді як інші науки (літературознавство, 

фізика) цим можуть і знехтувати [85, 17].  

 

1.1.2. Географічний простір (геопростір)  

Простір, без сумніву, є одним із найважливіших понять системи 

географічних наук. Без простору неможливо уявити географію як науку. Про 

географічність терміну «простір» свідчить те, що в англійській мові слово 

«space» (простір) вживається також як синонім слова відстань. В англомовній 

географічній літературі, на відміну від нашої, набагато частіше вживаються 

терміни «простір/просторовий» (space/spatial) ніж «територія/територіальний 

(territory/territorial) чи «географія/географічний» (geography/geographic(al)). 

Просторовий підхід багато науковців вважає ядром географії, одним із 

головних інтегруючих елементів системи географічних наук [85; 132]. Існує 

навіть думка про географію як «просторознавство» [85]. 

Розуміння простору людським суспільством багато в чому визначало 

напрями розвитку географії як наукової дисципліни. За аналогією з іншими 

науками, географія сформувала власне розуміння простору – географічного 

простору.  
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Перші уявлення про концепцію географічного простору, на думку 

Г. Костинського, виникли у працях К. Ріттера та А. Геттнера. Низка вчених-

географів намагалася дати визначення цього поняття. Слабкість деяких 

сучасних трактувань географічного простору полягає насамперед у простому 

механічному перенесенні фізичного або ейнштейнівського простору-часу в 

географію. Багато науковців взагалі не виділяють простір, як одну з головних 

категорій географії. Це виявляється насамперед у вживанні термінів «простір» 

та «територія» як синонімів. У географії за допомогою поняття простір часто 

намагаються поєднати (сумістити) різнорідні речі, обґрунтовуючи тим самим 

цілісність світу [85, 16]. 

Е. Алаєв (1983) вважав, що оскільки поняття простору формується не у 

рамках географії, то географічна наука може лише інтерпретувати це 

загальнонаукове поняття відносно до специфіки власного предмету 

дослідження. У цьому значенні географічний простір, у найзагальнішому 

вигляді, повинен трактуватися як філософська концептуальна категорія, як 

об’єктивна, загальна та пізнавана форма існування матеріальних географічних 

утворень та об’єктів у межах геоверсуму [2, 98]. Географічний простір 

(геопростір) за Е. Алаєвим – сукупність відношень між геооб’єктами, які 

розміщені на конкретній території (геоторії) та розвиваються у часі [2, 100]. 

Специфікою географічного простору є те, що він може формуватися 

якими завгодно об’єктами, явищами та відношеннями (якщо вони географічні), 

але обов’язковою умовою повинна бути наявність серед цих об’єктів геоторії 

(території). Географічний простір одночасно має якості перервності 

(географічний об’єкт займає власне положення у фізичному просторі) та 

неперервності (географічний об’єкт має власне географічне поле). Власний 

фізичний простір об’єкта разом із його географічним полем утворюють 

географічний простір об’єкта. Філософська концепція єдності простору та часу 

вимагає включення у визначення географічного простору ознаки динамічності 

[2, 99]. Основними властивостями географічного простору є: структурність, 
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системність, динамічність, розмірність, дискретність, континуальність, 

ентропія [2, 101-103]. 

Концепція геопростору, за Е. Алаєвим, у географічні науці виконує 

переважно методологічні функції. Для географа географічний простір завжди 

пов’язаний із територією. Образно кажучи, географічний простір – це не 

«скриня без стінок» (як у філософів), а «скриня» в якій обов’язково є одна 

«стінка» – поверхня Землі [2, 104]. 

На думку О. Шаблія, географічний простір є проблемою, яку 

досліджують на метанауковому рівні, тобто це не предметна область географії, 

а методологічна та логічна. Географічний простір – це абстрактний об’єкт 

науки, що не піддається безпосередньому спостереженню; конструктивний 

об’єкт науки (конструкт); підпростір системи земних просторів [257, 66]. 

Континуум простір-час яскраво проявляється лише у випадку високих 

швидкостей та великих мас, які не прослідковуються під час взаємодії природи 

та суспільства. Тому вивчаючи земний простір можна розумово абстрагуватися 

від часової компоненти, що в жодному разі не применшує значення часових 

аспектів географічного дослідження. 

Властивостями гепростору, за О. Шаблієм, є структурність, бар’єрність, 

неоднорідність, інверсійність («стягування» простору у певних напрямках), 

ергодизм (фіксація процесів та подій минулих часів), метричність [257, 76-77]. 

К. Нємець вважає, що поняття географічного простору у більшості 

аспектів не відрізняється від поняття тривимірного фізичного простору: 

однозначне визначення місцеположення об’єктів, їх просторових 

взаємовідносин, відстаней, площ, об’ємів, кутових та лінійних характеристик 

руху тощо. Принциповою відмінністю географічного простору є наявність 

відношень та зв’язків об’єктів і явищ. У ньому розглядаються не тільки 

географічні об’єкти, а й поля властивостей об’єктів. У такому розумінні 

географічний простір має подвійну природу. З одного боку, географічні об’єкти 

є дискретними утвореннями з конкретними лінійними розмірами. З іншого – 

поля параметрів географічних об’єктів континуальні й для їх опису 
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географічний простір має розглядатися як неперервний. Звідси географічний 

простір – сукупність місць географічних об’єктів та відношень і взаємодії між 

ними [132].  

Є. Маруняк доповнює визначення геоопростору Е. Алаєва часовою 

складовою. Так, геопростір – це сукупність відношень та взаємозв’язків між 

географічними об’єктами, що розташовані на конкретній території та 

розвиваються у часі під впливом природних та антропогенних чинників [113].  

О. Топчієв (2005, 2009) розуміє географічний простір (геопростір) – як 

одне з фундаментальних понять суспільної географії, яким позначають 

впорядкованість географічних об'єктів відносно земної поверхні та їх 

просторову організацію. Географічний простір – це множина географічних 

об'єктів, які мають свої місцеположення, та множина відношень і взаємодій між 

ними [232, 167]. Географічний простір має метричні (кількісні аспекти, 

насамперед протяжність) та топологічні (неперервність, зв’язаність, 

тривимірність, впорядкованість та ін.) властивості [231, 130]. 

За М. Шаригіним, географічний простір – це сполучення геосистем та 

сукупність відношень координації та протяжності співіснуючих різнорідних 

елементів. Тісний взаємозв’язок просторового аспекту з часовим дає підстави 

говорити про просторово-часову структуру, як субстрат географічних подій. 

Звідси, правильно говорити не про географічний простір, а про географічний 

простір-час [258]. 

Формалізований аспект географічного простору найбільш чітко 

проявляється на картах, ступінь вияву його структурних відмінностей можна 

оцінити за допомогою методу районування [142, 54]. Основними властивостями 

геопростору, за Я. Олійником та А. Степаненком, є регіоналізм, взаємодія 

складових елементів, континуальність, дискретність, структурність, внутрішня 

суперечність, інтегративність.  

Я. Олійник та А. Степаненко вживають поняття соціально-географічного 

простору – це частина географічного простору, що являє собою просторово-

часове поєднання суспільних об’єктів, явищ і процесів у сукупності із 



43 

природним оточенням; це простір суспільства з усіма сферами географічного 

середовища; це простір антропосфери (заселеної, освоєної, або в інший спосіб 

втягненої в орбіту життя суспільства частини географічної оболонки землі з її 

просторовими структурами господарства та формами організації життя 

суспільства) [142, 56].  

Є. Маруняк пропонує розглядати соціально-економічний простір як 

частину геопростору, утворену сукупністю об’єктів та суб’єктів 

господарювання, соціальних груп населення, інституційних структур і 

взаємовідношеннями між ними, а також потоками речовини та енергії, 

сформованими в процесі взаємодії з природним середовищем [113, 40]. 

У трактуваннях географічного простору українськими вченими можна 

виділити наступні спільні риси:  

1) геопростір – це один із аспектів упорядкування (розміщення) 

географічних об’єктів; 

2) геопростір – це сукупність відношень (зв’язків) між об’єктами на 

певній території; 

3) географічні об’єкти в геопросторі є одночасно й дискретними, й 

континуальними;  

4) географічний простір є одним із ключових понять метагеографії, науки, 

яка перебуває на етапі становлення. Саме тому його обґрунтуванню у сучасній 

географії приділяється відносно мало уваги. 

Отже, на нашу думку, географічний простір – це сукупність 

впорядкованих відносно земної поверхні об’єктів, разом із усією сумою всіх їх 

відношень (зв’язків). Це не просто загальна сума географічних положень усіх 

географічних об’єктів (від найменшого до найбільшого), це нова якість, яка 

виникає внаслідок загальної взаємодії об’єктів на земній поверхні [167]. 

У західній науковій думці концепція географічного простору не набула 

помітного поширення. У енциклопедичних виданнях із суспільної географії 

[268; 314; 416] термін «географічний простір» відсутній. Дослідники 

найчастіше вживають терміни «space» та «social space». Під геопростором 
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(geospace) у англомовній науковій літературі розуміють «область космічного 

простору біля Землі. Сюди входять верхні шари атмосфери, іоносфера, а також 

магнітосфера. Його можна назвати областю взаємодій системи Сонце-Земля» 

[305]. 

Термін «географічний простір» (geographical space) зустрічається 

порівняно рідко [287; 388; 313; 341] і трактується як «специфічний 

географічний термін для позначення організованих людиною місць у яких 

відбувається взаємодія між соціальними групами та навколишнім 

середовищем» [327]. Звертає увагу те, що словосполучення «географічний 

простір» використовується у працях науковців, для яких англійська мова не є 

рідною [313; 388], тобто для англо-американської географії цей термін не є 

популярним.  

 

1.1.3. Соціальний простір як об’єкт географічних досліджень та роль 

комунікацій у його конструюванні  

Сьогодні у соціально-економічній та географічній літературі широко 

використовується поняття «соціального простору». Ця категорія у науковому 

обігу з’явилася у 70-х рр. ХХ ст. У суспільних науках немає однозначності 

щодо його трактування. Для позначення обсягів функціонування людської 

спільноти вживаються терміни «суспільний простір», «простір суспільства», 

«простір життя людини», «простір соціальної діяльності» тощо. Ми ж для 

зручності об’єднаємо їх усіх під загальним терміном «соціальний простір». 

У загальнонауковій методології принцип предметного простору добре 

відомий. Будь-яка множина об'єктів і явищ, між якими існують певні взаємодії 

та відношення, може розглядатися як предметний простір. Сукупність 

суспільних взаємин населення формує соціальний простір [232, 166].  

Розглянемо основні визначення соціального простору у науковій 

літературі.  

Я. Олійник та А. Степаненко (2000) розуміють соціальний простір  як 

багатовимірний простір, побудований за принципами диференціації та 
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розподілу, сформований сукупністю діючих властивостей у соціальному 

універсумі (термін, що означає об’єктивну реальність у часі й просторі, 

множинність усіх можливих світів), тобто властивостей, що можуть дати його 

власнику силу й владу в цьому універсумі; це простір людського розвитку в 

масштабах суспільства як цілісної системи [142, 66-67]. 

Соціальний простір охоплює як реальний фізичний світ, так і внутрішній 

світ людини, соціуму, людства загалом. Про дуальну природу соціального 

простору наголошується у соціологічних працях. Так простір соціальний – 

фундаментальна умова діяльності та спілкування людей у суспільстві. Простір 

соціальний охоплює два взаємозалежні рівні людської життєдіяльності: 

відношення людей до природи, що передбачає певну локалізацію історичних 

форм суспільства в географічному просторі природи (виділення наше – П. С.), і 

рівень організації міжсуб'єктних, власне соціальних зв'язків, де просторовий 

момент співвідноситься з певними соціальними системами, характеризує 

упорядкованість множини соціальних подій та відносин, їх взаємокоординацію 

та субординацію, насиченість діяльністю та комунікацією, коли соціально-

географічні параметри виступають похідними величинами суспільної 

інтеграції, значення яких транспоновані на землю (її площі, територіальні 

розмежування і т. д.) [225]. 

Положення людини у соціальному просторі визначається не лише її 

просторовими координатами а й соціальним статусом (місцем індивіда в 

соціальній групі, суспільстві). Вперше чітко цю позицію сформулював 

П. Сорокін: 1) соціальний простір – це народонаселення Землі; 2) соціальне 

становище – це сукупність його зв'язків з усіма групами населення, в середині 

кожної із цих груп, тобто із її членами; 3) становище людини в соціальному 

всесвіті визначається шляхом встановлення цих зв'язків; 4) сукупність таких 

груп, а також сукупність становищ серед кожної із них становлять систему 

координат, що дає змогу визначити соціальне становище будь-якого 

індивіда [223, 299]. 
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Соціальний простір у П. Бурдьє – абстрактна протяжність, 

конституйована ансамблем підпросторів або полів (економічне поле, 

інтелектуальне поле та ін.), які зобов'язані своєю структурою нерівномірному 

розподілу окремих видів капіталу. Соціальний простір може сприйматися 

також у формі структури розподілу різних видів капіталу, яка функціонує 

одночасно як інструменти та цілі боротьби в різних полях. Реалізований 

фізично соціальний простір – це розподіл у фізичному просторі різних видів 

благ та послуг, а також індивідуальних агентів і груп, що локалізовані фізично і 

володіють можливостями привласнення цих благ та послуг [24]. 

Соціальний простір – це не фізичний простір, але він намагається 

реалізуватися у ньому більш чи менш точно та чітко. Той простір, у якому ми 

живемо і який ми пізнаємо є соціально означеним та сконструйованим. Звідси 

П. Бурдьє робить висновок, що фізичний простір (реальний світ) – це соціальна 

конструкція та проекція соціального простору, соціальна структура в 

об’єктивованому стані, об’єктивація минулих та сучасних соціальних 

відносин [24]. 

З останнім твердженням важко погодитися, оскільки у формуванні 

фізичного простору бере участь не тільки людина. За таким суб’єктивним 

підходом перебільшується роль суспільства та другорядна роль відводиться 

природному складнику. Реальній світ (фізичний простір) може існувати й без 

участі людини.  

Соціальний простір – це простір, освоєний людством у процесі його 

існування. Це є частина фізичного простору, яка складає спосіб життєдіяльності 

суспільства, тобто олюднений простір. Він вписаний у простір біосфери. 

Соціальний простір є простором людського буття, який має передусім 

соціально-культурний і духовно-практичний виміри. На відміну від фізичного 

простору, соціальний простір твориться самими людьми. Людина не перебуває 

в просторі, а організовує, структурує простір свого буття в культурі. Вона 

створює свій особистий простір, який вписаний у простір соціуму. Але разом із 

тим, відбувається автономізація, “приватизація” власного соціального 
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простору. Соціальний простір має культурно-історичні межі, але й тенденцію 

до розширення: суспільство освоює все нові ділянки фізичного простору, 

окультурює їх, усуспільнює [160]. 

З погляду М. Кастельса, простір є виразом суспільства. У соціальній 

теорії його неможливо визначити без посилань на соціальну практику. Простір 

(соціальний) є матеріальним продуктом по відношенню до інших матеріальних 

продуктів, включаючи людей, які задіяні в (історично) детерміновані соціальні 

відносини, що надають простору форму, функцію та соціальне значення. З 

позицій соціальної теорії простір є матеріальною опорою соціальних практик 

розподілу часу (time sharing) [76, 385].   

Тобто, у трактуванні соціального простору є два основні, з позицій 

географії, підходи: 1) вузьке трактування – соціальний простір, як внутрішній 

світ людини, суспільства (щось на кшталт віртуального простору); 2) широке 

трактування – соціальний простір, як загальний простір існування людства, 

поєднання фізичного (реального) простору з внутрішнім світом людини.  

У середовищі географів соціальний простір розуміється переважно як 

частина географічного простру; простір розвитку соціуму, соціальних подій, 

соціальних систем і їх складників. Цей простір нелінійний і багатовимірний, 

його формалізація й аналіз потребують використання складного математичного 

апарату [132, 14-15]. Отже, образно кажучи, соціальний простір – частина 

географічного простору, доповнена «віртуальною» складовою внутрішнього 

світу людини та соціуму. 

З поняттям соціального простору фактично співпадає запропонований 

Ю. Кисельовим термін «людський геопростір», під яким автор розуміє 

геопростір, насичений антропологічним компонентом, інтегрованим у 

природне середовище, тобто сформований у результаті ландшафтно-етнічної 

взаємодії [81, 8]. Він (тобто гепростір) не лише населений людським 

спільнотами, а й такий, що відчувається та сприймається ними [81, 49]. 

Соціальний простір тісно пов’язаний із життєдіяльністю людського 

суспільства. Він «створений» людьми для людей. Це перетворене згідно 
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власних потреб навколишнє природнє середовище. В останні роки усе більшої 

популярності набуває концепція «виробництва простору», запропонована ще у 

1974 р. французьким неомарксистом А. Лефевром. У своїй праці «Виробництво 

простору» [100] він все оточуюче нас середовище називає соціальним 

простором. Цей простір є “результатом нашарування (й взаємодії) великої 

кількості спеціалізованих просторів (простір дозвілля, праці, ігровий, 

транспортний, соціальної інфраструктури, географічний, економічний, 

демографічний, соціологічний, екологічний, політичний, комерційний, 

національний, континентальний, світовий, простір природи (фізичний), 

потокові простори) й є не що інше, як результат діяльності людини” [100]. 

Тобто, люди самі «створюють» та наповнюють своїй унікальні простори: 

“Немає одного соціального простору, є безкінечне різноманіття соціальних 

просторів: термін «соціальний простір» відсилає до їх незліченної множини.” 

[100, 97]. У рамках цієї концепції простір розуміється не як щось стале та 

незмінне, а динамічний процес. 

Кожен із нас розуміє, що мається на увазі, коли мова йде про «кімнату» у 

квартирі, «ріг» вулиці, «ринок», торговий чи культурний «центр», публічне 

«місце» тощо. Ці слова позначать різні соціальні простори, стосовно їх 

використання, тобто певної соціальної (й просторової) практики. 

Кожне суспільство у рамках певного способу виробництва формує свій 

простір за допомогою насильства (війни, революції), політичними та 

дипломатичними махінаціями, працею [100, 401] (звертає на себе увагу, що 

працю А. Лефевр поставив лише на третє місце). Простір такого суспільства 

можна назвати «виробленим».  

За А. Лефевром,  оскільки “суспільство створює соціальний простір, то це 

є не що інше, як соціальний продукт” [100, 44]. Соціальній простір може бути 

створений (вироблений) лише людиною. Інакше він перестане бути соціальним.  

Основа людського суспільства, те що нас робить людиною й відрізняє нас 

від тваринного світу – це наше спілкування, наші комунікації. Можна без 

перебільшення сказати, що комунікації приймають безпосередню й вагому 
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участь у формуванні простору. Людській комунікації є основою існування 

соціальних мереж, що пройшли тривалий процес розвитку.  

М. Маклюен (1964) розглядає медійний простір (простір комунікацій), як 

«розширення» у просторі людського тіла. Він (медійний простір) пройшов 

наступні етапи розвитку: усна річ, письмо, книгодрукування, газети, радіо, 

телебачення [368]. Глобальну мережу Інтернет можна розглядати як наступний 

етап еволюції комунікаційного простору людства. Соціальні інтернет-мережі, 

як одна із значних частин глобальної мережі Інтернет, приймають активну 

участь у виробництві сучасного соціального простору [164; 168; 202]. Причому 

сучасний соціальний простір завдяки їм усе більше стає «віртуальним». 

Водночас простір природи (фізичний простір) все більше віддаляється від 

людини.  

Сировина для виробництва соціального простору – це не якийсь окремий 

матеріал, як при виробництві окремих предметів; це сама природа, перетворена 

у продукт, забита, та яка перебуває сьогодні під загрозою, можливо, зруйнована 

й, безумовно, локалізована (у цьому головний парадокс) [100, 132].  

Соціальний простір, за А. Лефевром, створюється й проявляється через 

тріаду «сприйняття (perceived) – осмислення (conceived) – переживання (lived)» 

[416, 590]. В термінах простору – це просторова практика – репрезентація 

простору – простори репрезентації [100, 54]. 

Просторова практика будь-якого суспільства породжує свій простір; 

вона формує і пропонує його у діалектичній взаємодії: повільно, але вірно 

виробляє його, панує над ним і присвоює його собі. Аналіз виявляє просторову 

практику  суспільства при дешифруванні його простору [100, 51-52]. Йдеться 

про процес виробництва матеріальної форми соціальних аспектів простору, про 

практики, що структурують соціальний простір. Наприклад, практики 

організації праці, дозвілля, політичної сфери та багато іншого. Просторові 

практики пов’язують між собою репрезентації простору та простори 

репрезентації. 
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Репрезентації простору, іншими словами, простір задуманий, простір 

вчених, планувальників, урбаністів, технократів, деяких художників [100, 52]. 

Це те, як простір розуміється та інтерпретується професіоналами. До вказаних 

вище А. Лефевром фахівців без сумніву можна додати архітекторів, філософів, 

географів, інженерів, спеціалістів із міського та територіального планування.  

Простори репрезентації, тобто простори, які відчуваються через супутні 

йому образи та символи; іншими словами, простір «жителів», «користувачів», а 

також окремих художників і, можливо, тих, хто описує – письменників, 

філософів [100, 52]. Простори репрезентації – це «обжиті простори» (lived 

space). Йдеться про повсякденний досвід стосовно простору, який «скоріше 

відчувають ніж осмислюють» [15] 

Репрезентації простору (карти та плани, транспорт і зв’язок, образотворча 

й знакова інформація) постійно відсилають нас до простору репрезентацій 

(природи, родючості) у повсякденній практиці [100, 229]. 

Соціальні простори проникають один в одного та/або накладаються один 

на одного. Принцип взаємопроникнення на нашарування соціальних просторів 

містить один цінний момент: у кожному фрагментів простору, виділеному для 

аналізу, присутній не один соціальний аспект, а їх множина [100, 99]. 

Формування та функціонування соціального простору відбувається 

внаслідок комунікацій, які існують у людському суспільстві. Людське 

спілкування, просторові переміщення індивідів, переміщення (перевезення) в 

просторі вантажів є базисом для виникнення соціального простору.  

Соціальні інтернет-мережі, які сьогодні активно впливають і змінюють 

світ (соціальний простір загалом) якраз і є одним із таких «лефеврових» 

соціальних просторів. Вони активно впливають на соціальні просторові 

практики: ефекти стиснення простору, конвергенція простору, розширення 

простору. Простір сьогодні вже не є перешкодою для спілкування, якою він був 

колись.  

Репрезентації простору, тобто «простір створений фахівцями», зараз все 

більше відбуваються через призму віртуальної реальності та кіберпростору. 
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Відповідно й простори репрезентації сьогодення містять значну частку 

«віртуальної» комп’ютерної складової. Відбувається процес злиття реального 

світу та віртуальної реальності [83; 247; 260; 295; 323; 368 та ін.]. 

Як зазначалося вище, аналіз дає змогу виявити просторову практику  

суспільства при дешифруванні його простору. Сьогодні у повсякденному житті 

ми постійно натикаємося на знаки (символи) віртуального простору: знак зони 

Wi-Fi, комп’ютерний клуб (кафе), віртуальні реконструкції історичних об’єктів 

(наприклад фортеці Тустань), доповнена реальність та ін. Такі простори більше 

цінуються, ніж звичайні навколишні.  

Сучасні просторові практики докорінно змінили сучасну економіку та 

ведення бізнесу. “Капітали перетікають у виробництво простору, залишаючи 

виробництво класичного типу – виробництво засобів виробництва (машин) чи 

споживчих благ” [100, 326]. 

Із розширенням капіталізму змінюється смисл поняття основного 

капіталу: воно вже означає не тільки промислове обладнання, приміщення та 

сировину. Основний капітал очевидно включає в себе інвестиції у простір 

(шосе, аеродроми) та у різноманітну інфраструктуру. Хіба радарні мережі, які є 

віхами у повітряному просторі не володіють характеристиками основного 

капіталу. Перед нами засоби нового типу, далекими предками яких були 

дороги, канали, залізничні шляхи. Транспортні мережі виробничо 

споживаються, оскільки слугують для переміщення людей та речей у ланцюгах 

товарообігу, а також тому, що вони є інвестицією знання у соціальну реальність 

у масштабі всієї планети [100, 336].  

У сучасному світі можна навести дві великі групи прикладів перетікання 

капіталу у виробництво (соціального) простору: 

1) стрімкий розвиток індустрії, що базується на мережі Інтернет, 

інформаційно-комунікаційних технологіях, створенні віртуальної реальності 

(віртуального простору). Зараз це сфера економіки із оборотами у мільярди 

доларів;  
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2) усе частіше інвестується не окреме підприємство (засоби 

виробництва), а певна територія. Тобто, розвивається цілий регіон, зона (ВЕЗ, 

СЕЗ, єврорегіон, виробничий кластер, рекреаційна зони та ін.). Вдалі інвестиції 

у одну галузь певної території тягнуть за собою капітали в інші сфери, тим 

самим інтенсифікуючи виробництво простору. Прикладом можуть бути мережі 

готелів all inclusive у Туреччині та Єгипті. Вони виникли завдяки вкладанню 

капіталів у простір (передусім рекреаційний) та сформовані завдяки 

інтенсивному розвитку комунікацій (передусім авіаційного транспорту) 

останніх десятиліть Зараз ці простори «обслуговують увесь світ». 

Можна говорити, що сьогодні існує «ринок просторів». Одні країни є 

більш привабливими для інвестицій, інші – менш. Якщо у минулому основним 

інструментом захоплення простору були війни, то зараз – це економічна та 

культурна експансія, яку можна розглядати як засіб для захоплення простору 

мирним шляхом.  

Ринок просторів існує й на мікрорівні. “У минулому продавали чи брали в 

оренду земельну ділянку. Сьогодні купляють та продають об’єм: квартиру, 

житлове приміщення, кімнати, поверхи, тераси, різні елементи інфраструктури 

(басейн, тенісний корт, парковку)” [100, 327]. Як це не парадоксально, але 

сучасна людина володіє не квартирою, а об’ємом простору на певній висоті, 

обмеженому стінами, підлогою та стелею. Без належної інфраструктури 

(виробленого простору) ця власність (квартира) втрачає будь-який сенс.  

А. Лефевр продовжує характерну для ХХ ст. ідею єдності часу і простору: 

“Час пізнається та реалізується саме у просторі, через просторову практику. 

Простір, у свою чергу, пізнається у певному часі й через час” [100, 216]. 

“Покупець є орендатором певної відстані, яка зв’язує його житло з різними 

локусами – центрами торгівля, праці, дозвілля, культури, прийняття рішень. 

Тут на сцену знову виходить час, хоча простір, одночасно запрограмований та 

роздроблений, намагається його знищити як такий. … Купляють проведення 

часу: використання часу є споживчою вартістю цього простору. Проведення 

часу включає у себе приємності та неприємності, втрату та економію часу… 
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Споживання простору набуває специфічних рис. Воно відрізняється від 

споживання речей… Простір вбирає у себе час” [100, 330].  

Соціальний простір є основою людського суспільства, його головним 

базисом. «Змінити життя», «змінити суспільство» – усі ці слова не мають 

змісту, якщо немає виробництва відповідного простору [100, 72]. Справді, 

людина потрапивши у інший соціальний простір (наприклад за кордон) починає 

невпинно змінюватися. За два покоління внуки іммігранта стають 

повноцінними громадянами країни реципієнта, тобто повністю адаптованими 

(«вписаними») у відповідний соціальний простір. З іншого боку, намагання 

привнести якийсь окремий елемент «чужого» простору у автохтонний, як 

правило, закінчується повним фіаско.  

Загалом уся концепція виробництва соціального простору наскрізь 

пронизана комунікаціями та мережами через які ці комунікації (у широкому 

розумінні взаємодії) відбуваються. Людство та створюваний ним соціальний 

простір є продуктом комунікацій, які у ньому існують. Без комунікацій 

неможливо увити соціум. Не випадково, у результаті воєн, супротивники 

найперше намагаються захопити комунікації: населенні пункти із сприятливим 

суспільно-географічним положення; під час перевороту 1917 р. більшовики 

найперше захоплювали вокзали (залізниці) та головпоштамти; сучасні гібридні 

війни значною мірою відбуваються в інформаційному просторі. Комунікаційні 

мережі є основою виробництва та функціонування соціального простору. 

 

1.1.4. Соціальна складова просторових трансформацій  

Як уже було сказано вище, простір завжди є заповненим різноманітними 

(різнорідними) об’єктами та явищами. Неоднаковість цих об’єктів та явищ 

породжує неоднорідність простору. Одні частини простру більш придатні для 

певних видів взаємодій ніж інші. Однією із таких властивостей простору є його 

проникність для певних об’єктів та взаємодій. Саме із цією властивістю 

простору пов’язані поняття «транспортної доступності», «транспортної 

дискримінації» та «стиснення простору». 
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Вважається, що вперше термін “стиснення простору” в наукову 

літературу ввів Д. Гарві [337]. Дослідження цього явища має 

міждисциплінарних характер й чи не головне місце серед них належить 

географічним наукам, зокрема суспільній географії.  

Говорячи про стиснення простору, ми маємо на увазі трансформації саме 

соціального простору, адже реальний фізичний простір під впливом людини 

змінюється порівняно мало: відстані, площі, об’єми лишаються незмінними. 

Змінюється лише відношення людини до них.  

Існує два головні види трактувань стиснення соціального простору: 

1) зростання його проникності, зв’язаності, доступності – комунікаційне 

стиснення; 2) скорочення заселених, освоєних, економічно активних земель – 

фізичне стиснення [237, 16]. У першому випадку відбувається вдосконалення 

комунікаційної мережі та, як наслідок виробництво соціального простру 

відбувається більш інтенсивно. У другому випадку – маємо зворотній процес 

згортання виробництва соціального простору та деградацію систем 

комунікацій.  

Сучасний рівень науково-технічного прогресу, світові інтеграційні 

процеси, глобалізація, формування світових комунікаційних систем 

зумовлюють часове прискорення суспільного розвитку та ущільнення 

географічного простору [149]. Йдеться про розуміння простору-часу, як виміру 

зусилля, яке докладається для подолання відстані. Таке трактування впритул 

наближається до понять транспортна доступність та ймовірні конкурентні 

переваги певного географічного місця. Розуміння сутності стиснення 

географічного простору полягає переважно в технологічних зрушеннях у галузі 

транспорту та зв’язку, що збільшують мобільність капіталу, товарів, населення 

тощо. При цьому значення відстаней та місць нібито зменшується [113]. 

У західній літературі [268; 313; 314; 416] для позначення процесів 

суб’єктивної трансформації соціального простору й часу використовують 

терміни «time-space compression» (стиснення часу-простору), «space-time 

convergence» (конвергенція простору-часу), «time-space distanciation» 
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(дистанціонування часу-простору), «time-space expansion» (розширення часу-

простору),  «friction of distance» (тертя простору), «distance decay» (затухання з 

відстанню).  

Стиснення часу-простору (time-space compression) – це зростання 

швидкості соціального життя та зменшення обмежуючих ефектів віддалі у 

людській діяльності [416, 757].  

Конвергенція часу-простору (space-time convergence) – зменшення часу 

переміщення між місцями (точками простору) та зниження важливості відстані, 

яке спричиняється вдосконаленнями у транспорті та комунікаціях [268, 267].   

Дистанціонування часу-простору (time-space distanciation) – термін, 

запропонований англійським соціологом А. Гідденсом для опису «розширення» 

соціальних систем у просторі й часі [330]. Значного поширення не набув, але 

став передумовою для розвитку концепцій «стиснення часу-простору» та  

«конвергенція часу-простору».  

Розширення часу-простору (time-space expansion) – концепція, яка є 

наслідком або другою (протилежною) складовою концепції «стиснення часу-

простору» [416, 760]. Внаслідок розвитку транспорту й комунікацій людство 

спроможне подолати значно більші відстані. Відповідно, простір людської 

життєдіяльності не стиснувся, а навпаки – розширився.  

Для опису взаємодій у просторі застосовується парні категорії «тертя 

простору» та «дистанція затухання».   

Тертя простору (friction of distance) – затримуючий вплив відстані на 

масу взаємодії між місцями (включаючи міграції, туристичні потоки, рух 

товарів та послуг, поширення ідей). Емпірична закономірність взаємодії 

патернів, що характеризується такою величиною, як дистанція затухання [416]. 

Це базове географічне поняття, що стосується перешкод у русі, які виникають 

внаслідок просторового відокремлення між місцями (локаціями), об’єктами, 

людьми. Чим більша відстань між об’єктами – тим більше тертя простору, тим 

більші витрати на її подолання за допомогою транспорту чи комунікацій [268].  
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Затухання з відстанню (distance decay) – зменшення активності прояву 

явища чи процесу зі збільшенням відстані від центральної точки [416; 168]. 

Послаблення взаємодії між двома об’єктами чи явищами внаслідок збільшення 

відстані чи зростання величини тертя простору.  

Таким чином, під стисненням простору (географічного, соціального) 

розуміють процес скорочення витрат часу на подолання простору за рахунок 

віртуального зменшення масштабів і відстаней у результаті скорочення 

просторового розриву в комунікаціях і соціально-економічних процесах. 

Незважаючи на те, що фізична відстань не змінилася, її сприйняття у свідомості 

окремої людини й усього суспільства стало іншим. Фактично земний простір 

ущільнився в одну точку й доступність того чи іншого місця на Землі 

визначається не відстанню між пунктами, а транспортною або інформаційною 

доступністю [149]. 

Процес стиснення географічного простору можна розглядати на 

глобальному, регіональному, державному, обласному, локальному рівнях. Для 

регіональних і локальних рівнів важливе значення має транспортна доступність 

й проникність території (геопростору), розвиток швидкісної транспортної 

інфраструктури, зв’язність і мобільність транспортної мережі [120]. 

Найбільші напрацювання щодо стиснення простору здобуті у сфері 

географії транспорту. Тому розглянемо основні аспекти цього поняття на 

прикладі транспортної мережі.  

Одним із головних «інструментів» стиснення простору є транспортна 

мережа. Транспортна мережа – це реалізація просторової мережі (графу, 

елементами якого є просторові елементи), що відповідає структурі, де 

відбувається рух транспортних засобів або потоків вантажів [282]. Прикладами 

можуть бути автошляхи, залізниці, повітряні шляхи, водні шляхи, 

трубопроводи, водопроводи, лінії електропередач тощо. Вплив транспорту на 

ущільнення простору можна охарактеризувати наступними компонентами: 

скорочення часу чи вартості транспортних послуг, збільшення швидкості 

пересування, підвищення транспортної освоєності території. 
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На нашу думку, одним із головних термінів, що характеризує рівень 

розвитку транспорту є транспортна доступність. Вона трактується у двох 

аспектах: 

1) характер віддаленості географічного об’єкту (населеного пункту, 

економічного центру, підприємства, кварталу міста, будь-якої точки) по 

відношенню до транспортної магістралі чи транспортного вузла (пункту); 

2) можливість (потенційна та реальна) досягнення певного місця (точки 

простору, ділянки території) транспортними засобами по наявній транспортній 

мережі [224]. 

Транспортна доступність іноді розглядається як різновид транспортно-

географічного положення. Окремі точки території (пункти, місцевості, населені 

пункти) мають різну ступінь доступності [12]. 

С. Фрищев визначає транспортну доступність, як системний індикатор 

просторових можливостей суспільства, що реалізується завдяки транспортній 

інфраструктурі, котрий оцінює конкурентоздатність різних місцеположень, або 

показник витрат часу на транспортний зв’язок між різними пунктами у межах 

системи групового розселення [56]. 

В. Бугроменко використовує поняття «територіальної соціальної 

несправедливості», під яким розуміє “… недоотримання людьми елементарних 

життєво важливих послуг через їх просторову недоступність, що приводить до 

істотного зниження якості життя” [23]. Термін «несправедливість простору» 

також використовує відомий український спеціаліст у сфері просторового 

планування В. Нудельман [129]. Таке трактування є цікавим із позицій 

соціології та психології. Проте з погляду географії, територія не може бути 

несправедливою. Територія – це об’єктивна реальність, а несправедливість – це 

суб’єктивне сприйняття людей. 

Із позицій суспільної географії краще описується суть цього поняття 

терміном «транспортна дискримінація». Він має більш широку сутність і 

значно коректніше пояснює проблему транспортної територіальної доступності 

населення певної території. Під транспортною дискримінацією розуміється 
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явище просторової обмеженості транспортних послуг будь-якого 

територіального утворення (країни, області, району, міста, села) через низький 

або недостатній рівень розвитку транспортної мережі на певній території. 

Відповідно, під територією транспортної дискримінації, розуміють територію, 

яка характеризується обмеженістю транспортної інфраструктури та 

недостатнім рівнем розвитку транспортної мережі. Таким чином, транспортна 

дискримінація обмежує рівність людей, які проживають на певній території, 

стосовно якісних транспортних послуг, впливає на звуження мобільності 

населення, призводить до зниження їх конкурентоспроможності, змушує їх 

витрачати більшу кількість часу та кошти на поїздки [102]. 

За останні роки, внаслідок розвитку транспорту та комунікацій ефект 

тертя простору для транспортних потоків пасажирів та товарів, хоча й значно 

послабився, проте все ще продовжує грати важливу роль. У випадку ЗМІ та 

соціальних інтернет-мереж тертя простору мінімальне. В ідеалі взаємодія мала 

б охопити увесь світ. Проте, як і з матеріальними об’єктами, спостерігається 

певна величина дистанції затухання – зниження взаємодії зі зростанням 

відстані. 

Y. Takhteyev та ін. [412] на прикладі географії соціальної інтернет-мережі 

Twitter показали, що на інтенсивність контактів найбільше впливають: 

1) географічна відстань, 2) національні кордони, 3) мова спілкування 

співрозмовників, 4) частота авіаперевезень. Тобто із чотирьох основних 

чинників три мають чітко виражений просторовий характер. Тобто, простір 

нікуди не зник, а продовжує відігравати важливу роль навіть у віртуальному 

світі соціальних он-лайн мереж.  

Науково-технічний прогрес останніх років лише підтвердив перший закон 

географії W. Tobler «Усе пов’язано з усім рештою, але близькі об’єкти зв’язані 

тісніше, ніж віддалені» [421].  

Соціальні інтернет-мережі відіграють велику роль у стисненні 

соціального простору. Соціальний простір стискається до точки, виникає 

можливість безпосередньої взаємодії з людьми безвідносно їхнього 
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просторового розміщення, соціум формується як «глобальне село» [368] – на 

основі безпосередніх, міжособистісних, неформалізованнх відносин між 

індивідами, які позбавлені макрогрупового впливу. Базовою соціальною 

групою у суспільстві ймовірно буде місцева громада, а основними суб’єктами 

соціальних дій – представники інформаційного, банківського та фінансового 

капіталу, що набувають нового, електронного вигляду [6, 120]. 

 

1.1.5. Віртуальний простір / кіберпростір 

Важливою складовою частиною соціального простору є «уявні» (англ. 

imaginary) простори, тобто ті що існують лише у людській свідомості, без 

матеріального еквіваленту взагалі або за допомогою технічних засобів. Ці 

простори не представлені у традиційному фізичному (реальному) світі 

координатами x, y, z. Для позначення цього поняття використовується низка 

таких термінів, як «кіберпростір», «віртуальний простір», «віртуальна 

реальність», «гіперпростір», «мережевий простір», «мережа/середовище 

Інтернет». У сучасній науковій літературі та повсякденних практиках термін 

«віртуальний» використовуються переважно зі словами «простір», 

«реальність», «середовище», «сфера», «світ». Усі ці слова мають яскраво 

вижене «охоплююче» (об’ємне, просторове) етимологічне значення. Мабуть 

саме тому найбільшого поширення у науковій літературі та нормативно-

правових документах  набув термін «віртуальний простір». 

Так, Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України» [58] розглядає терміни «кіберпростір» та «віртуальний простір» як 

синоніми. Кіберпростір – середовище (віртуальний простір), яке надає 

можливості для здійснення комунікацій та/або реалізації суспільних відносин, 

утворене в результаті функціонування сумісних (з’єднаних) комунікаційних 

систем та забезпечення електронних комунікацій з використанням мережі 

Інтернет та/або інших глобальних мереж передачі даних [58]. 

Віртуальний простір – простір, у якому координати об’єктів зображення 

знаходять свій вираз у координатах користувача, які не залежать від системи 
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координат конкретного пристрою виводу [55]. Тобто, визначальною у 

віртуальній реальності є власна система координат конкретної людини. 

З позицій правого регулювання віртуальний простір розуміється як 

область технічних, технологічних та соціальних відносин, які виникають, 

змінюються та припиняються у процесі використання комп’ютерної чи іншої 

електронної мережі стосовно інформації, інформаційних ресурсів, 

інформаційних послуг та засобів зв’язку [230, 14].  

У повсякденному житті поняття «віртуальний простір» використовується 

як інтуїтивно зрозуміле, тобто таке, що не потребує точних формулювань. 

Найпростіше визначення віртуального простору, яке побутує серед широкого 

загалу, це часткове відображення реального світу у пам’яті програмних засобів 

та комп’ютерів. Проте віртуальний простір можна розглядати як варіацію 

(варіант, інваріант) реального світу (геопростору), який людина пізнає у 

процесі життєдіяльності. Віртуальний простір – це своєрідне продовження 

людської свідомості. Продовжуючи ідею М. Маклюена про розширення 

нервової системи людини у просторі [368], М. Коновалова [83] вважає, що при 

використанні віртуального простору психіка людини адаптується та впадає у 

т. з. віртуальний стан, який дає змогу оперувати з віртуальними об’єктами та 

співвідносити їх із реальністю. Звідси слідує негативний наслідок: реальність 

усе більше набуває ознак віртуальності та стає менш повною картиною світу, 

тоді як віртуальність стає відображенням усіх наших знань про світ, які 

накопичилися у процесі його дослідження.  

Оскільки людина завжди залишається людиною, то логічно припустити, 

що віртуальний світ не може докорінно відрізнятися від реально світу, який ми 

конструюємо у своїй свідомості. Це своєрідний аналог, продовження двох 

світів: внутрішнього суб’єктивного світу людини та реального навколишнього 

світу. У географічних термінах віртуальний світ можна наближено вважати 

синтезом географічного та соціального простору. Тобто вивчення віртуального 

простору – це своєрідне вивчення взаємодії та переплетення соціального та 
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географічного просторів. Це одночасна проекція двох світів людини – 

матеріального та внутрішнього духовного.  

Д. Замятін трактує віртуальний простір з суб’єктивного погляду. Для 

нього немає чіткої межі між віртуальним та реальним простором. Так, 

віртуальний простір – це наслідок цілеспрямованих розумових процесів, які 

ніби безпосередньо будують та формують його навколо себе. Віртуальний 

простір розуміється як ментальний, конкретні координати якого є лише продукт 

географічні орієнтованої думки [59]. 

Сутністю віртуального простору  є три великі складові, між якими часто 

важко провести чіткі межі:  

1) інформаційна база – множина інформаційних потоків, процес руху та 

обробки інформації, механізми її утворення та розповсюдження; 

2) соціальна складова – сукупність соціальних відносин, що виникають у 

процесі використання Інтернету та інших мереж і базуються на оброблюваній 

комп’ютерами ат смартфонами інформації; 

3) технічна та технологічна складова – набір технічних та програмних 

засобів, інноваційних процесів на основі яких функціонує складна електронна 

система [230, 14]. 

Основними властивостями віртуального простору є:  

– глобальність;  

– наявність взаємодії (зв’язків);  

– відсутність кордонів та меж;  

– децентралізованість, різнорідність (гетерогенність);  

– структурність (у комп’ютерних термінах – архітектура);  

– анонімність [229, 747];  

– зумовленість  (віртуальна реальність продукується активністю якої-

небудь іншої реальності, зовнішньої стосовно неї);  

– актуальність (віртуальна реальність існує актуально, тільки «тут і 

зараз», тільки поки існує активна реальність, що її породжує);  
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– автономність (у віртуальній реальності свій час, простір і закони 

існування; для людини у, що перебуває у ній, немає поза нею минулого й 

майбутнього);  

– інтерактивність (віртуальна реальність може взаємодіяти з усіма 

іншими реальностями, у тому числі із тією, що її породжує, як онтологічно 

незалежна від них) [260]; 

– протяжність (кіберпростір має свою розмірність/протяжність, яка 

визначаєтьсь кількістю наявних матеріальних і нематеріальних об`єктів на 

певний період часу. Коли протяжність кіберпростору з погляду наявності 

матеріальних об’єктів, обмежена поверхнею земної кулі, то з погляду наявності 

нематеріальних об’єктів – протяжність кіберпростору практично необмежена); 

– єдність дискретності та неперервності (процеси, які відбуваються у 

кіберпросторі, мають, в основному, як дискретний, так і неперервний характер. 

Але вони є взаємодоповнюючими один одного, а часто-густо й 

взаємопов’язаними, які забезпечують існування та розвиток цього простору); 

– матеріальність та нематеріальність (кіберпростір включає в себе як 

матеріальну складову, наприклад, засоби обчислювальної техніки, засоби 

зв`язку, матеріальні складові телекомунікаційних мереж, написання алгоритмів 

і кодів тощо, так і нематеріальну – інформацію, процеси зчитування кодів, 

процеси передачі інформації та ін. Але при цьому необхідно зауважити, що під 

матеріальністю, у даному випадку, ми розуміємо, на відміну від філософського 

розуміння, все те, що можна побачити, відчути або доторкнутися); 

– абстрактність та дійсність (кіберпростір загалом неможливо побачити, 

відчути, почути або до нього доторкнутися. Він, а особливо процеси, які у 

ньому відбуваються, людиною сприймається як щось абстрактне. Але окремі 

складові цього простору можна не тільки побачити, а й доторкнутися); 

– реальність загальнодіючого впливу (але сам по собі кіберпростір не міг 

ані сформуватися, ані розвиватися. Потрібні були спонукальні мотиви. Цими 

спонукальними мотивами є діяльність людини, суспільства, їх намагання до 

удосконалення свого особистого й громадського життя, особистого та 
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суспільного розвитку, удосконалення і розширення обміну інформацією та 

ін.) [247]. 

В англомовній літературі для позначення цього поняття широко 

вживається термін «кіберпростір». Термін «кіберпростір» (cyberspace) вперше 

був використаний письменником-фантастом у жанрі кіберпанк W. Gibson у 

1982 р. Це «всезагальна галюцинація, яку щодня переживають мільярди 

операторів кожної нації… Графічне представлення даних, які взяті зі сховищ 

кожного комп’ютера у людській системі. Немислима складність. Лінії світла 

впорядковані у непросторі розуму, кластери й сузір’я даних. Наче вогні міста, 

що видніються вдалині» [329]. З середовища субкультури термін швидко 

перейшов до медійного простору, а згодом й у наукову літературу та офіційні 

документи. У 1990-х рр. йде активне осмислення терміну науковцями, які 

називали кіберпростір «світом у проводах», «чат-кімнати», «інформаційний 

хайвей», «електронне пограниччя», «кіберсалони», «блогосфера» [416, 139]. 

Оксфордський словник англійської мови пояснює кіберпростір як 

«умовне середовище, в якому відбувається зв’язок через комп’ютерні 

мережі» [302]. 

Т. Fuentes-Camacho вважає, що  кіберпростір – це нове людське та 

технологічне середовище, яке включає в себе як людей усіх країн, культур, мов, 

віку та професій, які постачають та звертаються за інформацією, так і всесвітню 

мережу комп’ютерів, взаємопов’язаних засобами комунікаційних 

інфраструктур, що забезпечують цифрову обробку та передачу інформації 

[418]. Верховний суд США визначає кіберпростір «як унікальний носій, 

відомий користувачам, як кіберпростір, що не знаходиться на певній території, 

але доступний кожному в будь-якій точці світу через Інтернет» [303].   

На думку В. Фурашева, кіберпростір – це форма співіснування 

сукупності матеріальних та нематеріальних об’єктів і процесів, спрямованих на 

породження, сприйняття, запам’ятовування, переробку та обмін 

інформацією [247]. 
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Віртуальна реальність (virtual reality, VR) – це штучна реальність, 

створений технічними засобами світ, який передається людині через її відчуття: 

зір, слух, дотик тощо. Віртуальну реальність не слід плутати з доповненою 

реальністю (augmented reality, AR) – результат введення у поле сприйняття 

будь-яких сенсорних даних із метою доповнення даних про оточення та 

покращення сприйняття інформації [278]. Їх головна відмінність у тому, що 

віртуальна реальність конструює цілком новий штучний світ, а доповнена – 

лише додає окремі штучні елементи у сприйняття реального світу.  

На думку A. Galloway (2004), в осмисленні географічною наукою 

віртуальної реальності є  4 основні моменти.   

1. Віртуальна реальність, як метафора цифрового стану, тобто усього 

того, що ми бачимо на екранах своїх комп’ютерів (цифри, текст, малюнки, веб-

сторінки). Віртуальна реальність розглядається як вираження симптоматичного 

культурного бажання вирватися з недосконалого, надзвичайно складного 

реального світу у інфантилізовану або вдосконалену цифрову реальність. 

2. Другий момент більш технічний. Віртуальна реальність як середовище 

мови програмування (VRML, 3DMLW, COLLADA, O3D, U3D, X3D)  для 

моделювання віртуальної реальності, що дає змогу демонструвати тривимірну 

інтерактивну графіку через екранні двовимірні інтерфейси. Хоча тривимірна 

графіка не замінила собою традиційні інтернет-сторінки, проте вона була 

вдосконалена при створенні онлайн-світів у кіберпросторі. 

3. Створення моделей та симуляцій реальних географічних місць (3D 

моделі природних та антропогенних утворень, віртуальні екскурсії та ін.) для 

наукових, маркетингових та освітніх цілей. 

4. Те, що ми розуміємо як «власне» віртуальна реальність –  це штучна 

реальність, створена технічними засобами (шоломи, рукавички та ін.), яка дає 

людині відчуття повного «занурення» у віртуальний світ [323, 390]. 

Відомий футуролог М. Кастельс розуміє віртуальну реальність як 

систему, у якій сама реальність (тобто матеріально-символічне існування 

людей), повністю схоплена, повністю занурена у віртуальні образи, у вигаданий 
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світ, в якому зовнішні відображення знаходяться не просто на екрані, через 

який передається досвід, а й самі стають досвідом [76].  

О. Дзьобань вважає, що віртуальну реальність, створену інформаційно-

комунікаційними технологіями, неможливо однозначно зарахувати ані до світу 

об’єктивної, ані до світу суб’єктивної реальності. Віртуальна реальність 

розташовується ніби у просторі між двома реальностями (суб’єктивною та 

об’єктивною), в зоні їх взаємодії, взаємозв’язку, взаємозалежності [49, 167-168]. 

У віртуальній реальності поступово зникають просторові та часові 

розмежування, стираються міждержавні кордони, пропагуються нові цінності, 

моделі поведінки, світоглядні стереотипи. Феномен віртуалізації життєвого 

простору людини та суспільства характеризує принципово новий тип 

символічного існування людини, соціуму, культури [49, 167-168]. 

Іноді вживається термін «гіперпростір» – простір, що має чотири й 

більше виміри. Популярна у сучасні фізиці теорія суперструн (superstring 

theory) вважає, що гіперпростір нараховує десять вимірів із часом включно [69]. 

Часто цей термін вживається у науковій фантастиці для пояснення 

надзвичайних явищ та процесів. Традиційно географія визначає 

місцеположення трьома евклідовими вимірами (x, y, z) або широта, довгота, 

висота. У ХХ ст. остаточно сформувалося поняття чотиривимірного 

континуального простору-часу, у якому три однорідні просторові координати 

доповнюються координатою часу і тому всі явища розглядаються у динаміці як 

процеси. Отже, простір-час можна розглядати як гіперпростір, оскільки він має 

більше як три виміри. Навіть порівняно проста поява одного додаткового 

виміру (у нашому випадку часу) призвела до значного ускладнення об’єктів 

дослідження. Внаслідок цього сучасна географічна наука вже зараз стикнулася 

із низкою труднощів. Наприклад, візуалізація динамічних явищ та процесів. 

Продовжуючи думку, соціальний простір можна вважати іншим (додатковим) 

виміром (вимірами) географічного простору. Географічний простір при цьому є 

головним, «важливішим», оскільки саме він є матеріальним носієм соціального 

простору. Без геопростору соціальний простір втрачає будь-який сенс.  
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Як гіперпростір можна розглядати багатовимірний ознаковий простір – 

математична абстракція, що дає змогу виявляти, описувати, аналізувати, 

відображати й т. ін. нові взаємовідношення між реальними об’єктами, явищами 

та сторонами процесів. При цьому за допомогою методів формальної логіки 

досягається однозначне перетворення просторів, що дає змогу одночасно 

розглядати й досліджувати один і той же об’єкт у різних просторах – реальних і 

віртуальних, використовуючи методологічні переваги кожного з них [133]. 

Багатовимірний простір (інші назви: віртуальний, умовний тощо) 

використовується для багатовимірних класифікацій, формалізацій, 

систематизацій, аналізу. 

Як бачимо, термінологічний ряд «кіберпростір», «віртуальний простір», 

«віртуальна реальність», «гіперпростір», «мережевий простір», 

«мережа/середовище Інтернет» має багато спільних рис. Головним моментом їх 

усіх є наявність певної нематеріальної складової (простору, який  існує поза 

реальним фізичним світом), що існує у спільній колективній свідомості 

людських індивідів за допомогою певних технічних засобів і технологій. В 

українській мові часто вживають термін віртуальний простір, тоді як в 

англомовному середовищі – кіберпростір.  

 

1.1.6. Взаємодія географічного, соціального та віртуального просторів  

Віртуальний та реальний простір не є ізольованими один від одного. Вони 

з кожним днем усе більше взаємодіють та переплітаються між собою. 

Проекцією реального простору у віртуальному є, фактично, інформаційне 

представлення в мережі Інтернет усіх явищ та процесів реальності (сайти 

конкретних організацій, служби новин, бази даних про реальний світ тощо). 

Проекцією віртуального простору на реальний є вплив кіберпростору на 

територіальну та інші організації суспільства. Це, насамперед, інфраструктура, 

за допомогою якої віртуальний простір реалізується. Зараз вплив віртуального 

простру на реальний світ обмежується чисельністю користувачів Інтернет, а 
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інформаційна проекція реального простору займає більшу частину 

кіберпростору [30, 156].  

Водночас кіберпростір (віртуальний простір) набуває власної 

атрибутивної сутності: власні просторові координати, віртуальний час, процеси 

у віртуальній реальності, віртуальні цінності тощо. Кіберпростір усе більше 

проникає у людські сутності, видозмінюючи та деформуючи їх: віру, мораль, 

систему цінностей, стереотипи поведінки тощо [7]. 

Вплив реального простору на віртуальний прослідковується у внутрішній 

логіці останнього. Віртуальний простір є одним із найяскравіших прикладів 

псевдогеографічного простору зі своїм власним «рельєфом», потоками, 

відстанями, часом, ієрархією.  

Використовуючи технічну термінологію, віртуальний простір умовно 

можна поділити на два основні просторові рівні: локальний – інформаційний 

простір, обмежений межами якогось об’єкта (наприклад, внутрішня мережа 

організації чи підприємства) та глобальний – інформаційний простір усього 

світу. На думку І. Вороніна, проміжні просторові рівні такі, як регіональний та 

національний втрачають зміст. Наявність просторових обмежень є лише 

проблемами поширення та сприйняття інформації, наприклад, рівень розвитку 

комунікаційних мереж, наявність мовного бар’єру [30, 158]. З даним 

твердженням важко погодитися. Мовний бар’єр завжди відігравав та буде 

відігравати у найближчому майбутньому помітну роль. Окрім того, сьогодні ми 

маємо приклади досить «успішної» побудови національного Інтернету такими 

країнами, як Китай, Іран, Росія. В іншому місці, вказаний автор (І. Воронін) 

пише «існують також горизонтальні сегменти Інтернет, які самоорганізуються. 

Типовим прикладом яких є український сегмент Інтернет. Регіональні сегменти, 

як єдине ціле, зазвичай формуються на основі мови або територіальної 

прив’язки. Мовний бар’єр повною мірою прослідковується у кіберпросторі та є 

одним із основних чинників формування регіональних сегментів Інтернет» 

[30, 428]. Тобто, на нашу думку доцільно виявити як мінімум три ієрархічні 
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просторі рівні мережі Інтернет: локальний, регіональний (національний) та 

глобальний.  

У віртуальному просторі докорінно змінюється поняття периферійності 

(провінційності). Раніше провінціалом називали того, хто відірваний від джерел 

інформації внаслідок географічної віддаленості. Зараз периферійність 

(провінційність) визначається не місцем проживання, а доступом до 

комунікаційних мереж. Сьогодні питання бути чи не бути провінціалом 

значною мірою питання особистого вибору.  

Надзвичайно актуальним для географії є питання співвідношення понять 

«соціальний простір» та «географічний простір» [164; 165; 167; 168; 190]. 

Географічний простір містить у собі елементи соціального. Наприклад, одне із 

центральних понять суспільної географії – суспільно-географічне положення – 

є конструктом як від географічного, так і соціального просторів та має чітко 

виражений соціальний контекст. Водночас, переважна більшість соціальних 

процесів мають свій територіальний (просторовий) вираз.  

A. Koch (2005) проводить наступний приклад: соціальний простір (social 

systems) – це сім’я, геопростір (spatial systems) – це будинок (квартира) [350]. 

Будь-яка спроба провести чітко визначені паралелі між ними приречена на 

невдачу. Сім’я не проводить увесь свій час у квартирі; сім’я може мати кілька 

квартир; окремі члени сім’ї можуть проживати окремо та ін. Водночас, в 

одному будинку можуть проживати кілька сімей; будинки (приміщення) можна 

використовувати не тільки для проживання, а і як офіси, виробничі приміщення 

тощо. У результаті виникає гідридний простір який одночасно є віртуальним та 

реальним, соціальним та територіальним (локалізованим). Між складниками 

такого  простору неможливо провести чітких меж, а для аналізу таких систем 

(просторів) необхідні принципово нові методологічні підходи [190].   

Схожих поглядів дотримуються й українські географи. Сьогодні все 

частіше вживається не окремо терміни «географічний простір» та «соціальний 

простір», а їх спільний конструкт. Так Я. Олійник та А. Степаненко вживають 

термін «соціально-географічний простір» [142, 56], Є. Маруняк пропонує 
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розглядати «соціально-економічний простір» [113, 40], а К Нємець – 

«суспільно-географічний простір» [132, 26]. На нашу думку, враховуючи те, що 

життєдіяльність людського суспільства на даному етапі розвитку повністю 

реалізується у межах географічного простору, соціальний простір, слід вважати 

частиною географічного.   

 

Рис. 1.1. Співвідношення понять «фізичний простір», «географічний простір», 

«соціальний простір», «віртуальний простір», «соціально-географічний простір» 

 

На нашу думку, взаємодію географічного та соціального просторів 

неможливо осягнути повною мірою без віртуального простору. Це третя 

важлива складова розвитку сучасного соціуму. В результаті взаємодії тріади 

«геопростір–соціопростір–кіберпростір» (рис. 1.1) виникає особливий вид 

простору – соціально-географічний простір – місце взаємодії, розвитку та 

функціонування людського суспільства як геопросторового утворення. Саме у 

соціально-географічному просторі формуються комунікаційні мережі 

суспільства та найбільш інтенсивно прослідковуються комунікації людського 

соціуму.  
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1.2. Мережі як спосіб функціонування та розвитку комунікацій  

 

Термін «мережа» є дуже багатозначним. Так, Словник української мови 

пояснює слово, як «те, що нагадує своїм виглядом багато схрещених, 

переплетених ліній. Сукупність яких-небудь шляхів, ліній зв'язку, каналів і т. 

ін., розташованих на певній території. Сукупність однорідних закладів, 

підприємств і т. ін., розташованих на певній території» [118, 674].  

Тобто, «мережа» – це сукупність сполучних елементів (взаємодій) між 

певними об’єктами чи явищами, разом із цими елементами (явищами). У 

математичних термінах це граф – сукупність об'єктів та зв'язків між ними. 

Об'єкти розглядаються як вершини (вузли) графу, а зв'язки – як дуги (ребра).  

Викликає здивування те, що такий важливий термін в українських 

філософських словниках [84; 135; 244; 245] відсутній взагалі.  

Мережа або мережі, частіше цей термін вживається у множині, – це 

особливий вид просторового впорядкування, що складається з сукупності 

пов'язаних елементів, які, як правило, мають децентралізовану та неієрархічну 

форму [314, 498–499]. Цей термін в останні роки набув значної популярності у 

повсякденному, діловому та академічному вжитку через потужну аналітичну та 

методологічну основу. Можна виділити такі підходи, які можуть бути 

використані у географічних дослідженнях різноманітних елементів (акторів), 

типів зв’язків, що базуються на методах аналізу мереж:  

1. Інфраструктурні технічні мережі, такі як електричні, дорожні, 

залізничні, каналізаційні та телекомунікаційні системи, можна описати 

відповідно до їх щільності, зв’язності та орієнтації [248]. 

2. Соціальні мережі, які базуються на родинних зв’язках, дружбі чи 

комунікаціях, й можуть бути проаналізовані як кількісно за допомогою 

мережевого аналізу, так і якісно з використанням інструментів, отриманих із 

соціології та психології [409]. 

3. Моделі організації на основі мережі, це своєрідне поєднання 

попередніх двох підходів, оскільки природа людських груп від неформальних 
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та локальних до формальних і глобальних усе частіше сприймається як прояв 

мереж [295; 281]. 

4. Акторні мережі – це розподілені форми впливу, які виникають при 

взаємодії людей і не-людей (non humans), згідно акторно-мережевої теорії. 

Акторно-мережева теорія (actor-network theory, ANT) – новітній напрям 

наукових досліджень, спрямованих на виявлення способів з’єднання 

соціального в єдиний світ. Акторно-мережева теорія становить ядро «повороту 

до матеріального», сенс якого полягає в нових формах концептуалізації речей. 

Це означає, що зникає межа між духовним і матеріальним, предметом і 

людиною, всі разом стають елементами єдиної мережі у сучасному суспільстві. 

Специфіка акторно-мережевої теорії полягає в тому, що будь-який об’єкт 

розглядається як елемент, та як складник мережі відносин. Зникнення або 

усунення будь-якого актора порушує роботу всієї мережі, порядок у ній [80]. 

З погляду мети нашого дослідження, найбільш перспективним є третій 

підхід.  

Е. Алаєв вважає, що мережа – це група об’єктів одного виду, 

кваліфікована ступенем впорядкованості та розміщення на певній території (з 

т. з. рівномірності, щільності). Як можна припустити, об’єкти, які входять в 

одну мережу, відносяться до одного компоненту ландшафту (річкова сітка) чи 

району (мережа поселень, торговельна мережа і т.п.). Термін «мережа» не 

потребує пояснюючого терміноелемента «територіальна», ця якість дана їй за 

визначенням [2, 55]. Згідно такого трактування, поняття мережі обмежується 

лише фізичним матеріальним світом. На нашу думку, у визначенні більш 

правильно вживати термін не територія, а простір. Таким чином поняття мережі 

розширюється з фізичного світу до соціального та віртуального, адже мережі 

можуться існувати й поза фізичним простором.  

Згідно теорії графів, мережу можна поділити на дві групи компонентів, 

які її формують: об’єкти (явища) та зв’язки між ними. Об'єкти розглядаються як 

вершини, або вузли графу, а зв'язки – як дуги, або ребра. Для різних мереж види 

графів можуть відрізнятися орієнтованістю, обмеженнями на кількість зв'язків, 
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додатковими даними про вершини або ребра. Так, для транспортних мереж 

об’єктами є транспортні вузли, центри, пункти, а ребрами – шляхи сполучення. 

Для соціальних мереж вершинами будуть люди, а ребрами – комунікації між 

ними.  

Найбільше розробленою у суспільній географія є концепція транспортних 

мереж. Так, транспортна мережа – це сукупність транспортних ліній (шляхів, 

доріг) певної території, які сполучають транспортні вузли, центри та пункти 

(міста, центри, поселення, пункти, райони). Складається з окремих 

транспортних ліній чи шляхів сполучення (наприклад, мережа залізниць, 

мережа нафтопроводів, мережа авіаліній, мережа автошляхів). Транспортні 

шляхи (лінії) відрізняються за своїми функціями, пропускною здатністю, 

завантаженістю, інтенсивністю потоків. Транспортна мережа виконує дві 

важливі функції: 1) здійснення взаємодії між елементами територіальних 

систем населення та господарства; 2) транспортне обслуговування території та 

людей, які на ній проживають. Основними характеристиками транспортної 

мережі є: конфігурація (геометричні обриси на карті), топологічна структура 

(взаємне розміщення елементів мережі), щільність (ступінь густоти та 

розрідженості по території), протяжність, пропускна здатність [227, 271]. 

Транспортна мережа є основою транспортної системи. Функціонування 

транспортної мережі реалізується шляхом виконання певних транспортних 

процесів. Транспортні мережі можна досліджувати на різних рівнях – від 

глобального, до мікрорівня (вулична мережа сіл) [205]. 

Особливості (властивості, закономірності) розвитку мереж: 

– синхронність розвитку різних мереж. Наприклад, А. Валесян [25] довів 

синхронність просторової еволюції систем розселення (системи центральних 

місць, урбанізації) та транспортних мереж;  

– самоорганізація – зміна стадій та виникнення впорядкованих 

територіальних  структур відбувається не під впливом зовнішніх впливів, а як 

наслідок процесів самоорганізації простору. Проте зовнішні чинники можуть 
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прискорювати чи сповільнювати проходження стадій, надавати їм певний 

технічний, економічний, географічний вираз; 

– мережі можуть бути як ієрархічними (транспортна система), так і мати 

форму ризоми (мобільний зв’язок, інтеренет, соціальні мережі); 

– для процесів розвитку мереж (особливо соціальних) характерні процеси 

дифузії нововведень, коли нові ідеї формуються навколо фокусів (центрів 

інновацій) та поширюються у просторі за закономірностями, схожими до 

поширення епідемій; 

– ізоморфізм – схожість структури якісно різних елементів та явищ без 

тотожності елементів їх змісту; 

– стійкість – здатність протидіяти зовнішнім впливам. Ступінь відхилення 

від найбільш стійкого стану рівноваги;  

– просторова щільність мережі;  

– емерджентність – наявність властивостей, які не властиві окремим її 

елементам. У такому відношенні мережа є системою; 

– гнучкість; 

– адаптивність – здатність пристосовуватися до навколишнього 

середовища; 

– цінність (ефективність) мережі визначається її величиною (наприклад, 

кількістю користувачів). 

Б. Родоман вважає, що сучасне розуміння гепростору, як одночасно 

зернистого (дискретного) та польового (континуального) утворення має бути 

доповнене мережевим його трактуванням [211]. Точки у геопросторі з’єднані за 

допомогою шляхів сполучення та інших видів комунікацій. Мережеві 

гепростори ніби зіткані із шляхів сполучення та/або граничних ліній. Вони у 

тій чи іншій мірі подібні ниткам, тканинам, армованим плівкам (усі такі фізико-

технічні образи недосконалі, оскільки географічні об’єкти набагато складніші). 

Мережевий геопростір може трактуватися по-різному відповідно до ступеня 

його організації території навколо себе.  
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1. Мережевий простір, який складається лише з лінійних об’єктів (шляхів, 

комунікації). Це вузьке трактування. Для усієї території мережевий простір є 

каркасом (наприклад транспортний каркас). 

2. Мережевий простір складається як з лінійних об’єктів, так із територій, 

що до них прилягають – спеціальних функціональних зон (наприклад каркас 

господарства, каркас розселення). Територія, яка не входить до мережевого 

простору називається фоновою. Мережевий простір при цьому є лінійно-

вузловим, що складається із коридорів та компактних ареалів-вузлів [212].  

3. Мережевим називають будь-який простір, у якому є мережа. Таке 

трактування Б. Родоман вважає непродуктивним, оскільки реальних геосистем, 

не пронизаних мережами не буває.  

4. Мережевий простір, у якому уся територія прилягає до лінійних 

об’єктів. Фонова територія відсутня, вона повністю «включається» до 

мережевої. 

5. Тканинний (на нашу думку, термін не досить вдалий) геопростір, який 

повністю складається з лінійних елементів, так що не лишається між ними 

ніяких проміжків, фону (або вони дуже малі й ними можна знехтувати). 

Соціальні інтернет-мережі у населених пунктах представляють собою саме 

такий тип мережевого простору. Спостерігається перехід геопростору від 

дискретності до континуальності.  

 

1.2.1. Соціальні мережі та соціальні інтернет-мережі 

В останні роки все більшої популярності набуває дослідження окремих 

угрупувань людей як соціальних мереж. Соціальна мережа – це структура, 

утворена індивідами або організаціями на основі великої кількості 

різноманітних взаємовідносин. У теорії соціальних мереж люди розглядаються 

як вузли, а взаємовідносини між ними в якості зв’язків [168].  

Одним із перших використав мережевий підхід у дослідженні соціальних 

груп J. Barnes, який під мережею розумів певний рівень відносин, який 

характеризувався відсутністю меж чи скоординованої організації. «Кожна 
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людина має певне коло друзів, а ці друзі мають своїх друзів; деякі з друзів 

індивіда знають один одного, деякі ні. Я знаходжу прийнятним називати 

соціальне поле подібного типу мережею. Візуально це можна представити як 

набір точок, між якими  проведені лінії. Точки – це люди або іноді групи, а лінії 

показують, хто з них з’єднаний один з одним» [280]. При цьому мережева 

організація стирає багато границь, оскільки у зв’язки можуть бути залучені 

люди різного віку, статі, статусу. Історичними прикладами цього може бути 

поширення релігій, таких як християнство, іслам, поширення ідеологій, таких 

як соціалізм, комунізм та ін.  

Отже, соціальна мережа, у широкому розумінні цього поняття, це 

множина агентів, які можуть вступати у взаємодію один з одним [54]. 

Для соціальних мереж основними особливостями є те що вони не 

статичні, а постійно змінюються навіть у короткостроковій перспективі, не 

централізовані, а частіше мають ознаки ризом, самоорганізовані – 

впорядковуються за рахунок внутрішніх чинників без зовнішнього впливу [439]. 

Основою соціальних мереж є соціальної спільноти, як чітко 

детерміновані, так і ті, що не мають жорсткої структурної організації, не 

фіксовані у соціальній структурі, представляють дисперсну масу, об’єднуються 

загальним інтересом у тривалому або короткочасному варіанті (наприклад, 

масовий рух, аудиторія засобів масової інформації...), а також малі нетривалі 

групові утворення [265]. 

Соціальні групи (спільноти) – це об’єднання людей, а мережі – спосіб 

організації спільної діяльності цих утворень. Ці спільноти людей та їх мережі 

можуть мати як жорстко виражену ієрархічні структуру, крайніми випадками 

якої є військо та організації державної влади (вертикаль влади), так і мати 

форму ризоми.  

Термін «ризома» (з фр. rhizome – кореневище) запропонований G. Deleuze 

та F. Guattari [306]. Ризома – це ацентрована система, неієрархічна, 

неозначаюча, «без Генерала», без організуючої пам’яті чи центрального пульта, 
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яка визначається лише циркуляцією станів. Тобто для ризоми центри та 

ієрархія  зливаються в одне ціле [74]. 

На нашу думку, для соціальних інтернет-мереж, як мережевих, 

нелінійних, поліморфних утворень, краще підходить термін ризома. У 

соцмережах немає якогось єдиного центру, проте певні елементи (політики, 

бізнес-структури) використовують власні знання щодо циркуляції станів у 

соціальних мережах для досягнення особистих цілей та інтересів.  

Принцип ризоми та його практичне втілення у соціальних інтернет-

мережах добре підходить під реалії сьогодення: рух від централізації до 

децентралізації, перехід від ієрархій до мережевих структур. На думку 

М. Кастельса сучасна історична тенденція призводять до того, що домінуючі 

функції та процеси все більше виявляються організованими за принципом 

мереж. Саме мережі утворюють нову соціальну морфологію нових соціумів [76].  

Соціальні мережі мають різноманітну конфігурацію. О. Курбан виділяє 

такі типи мереж: променева, павутинна, 3D-мережа, мисливська. Променева 

структура має центральну організаційну одиницю, яка об'єднує інших 

учасників мережі, що не мають особистих контактів один з одним. Така модель 

активно використовується в MLM-проектах і є типовою мережею з 

розповсюдження товарів та послуг. Павутинна мережа – структура, подібна до 

попередньої за принципом лінійного спрямування комунікації, але в цьому разі 

передбачена можливість контактів між усіма членами мережі, з певним 

обмеженням координуючої функції її засновника. За такою моделлю діють 

мережеві рекламні та консалтингові агенції, структури, що працюють за 

франшизою та ін. 3D-мережа – об'єднання незалежних учасників тематичної 

комунікації, взаємодію яких регулюють принципи доцільності та корисності. 

Єдиного координаційного центру в цьому варіанті не існує. Мисливська мережа 

– структура, що утворюється внаслідок реструктуризації великих утворень 

шляхом розподілу на окремі юридично незалежні структури (холдингові, 

кластерні та матричні структури) [91]. 
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Концепція соціальних мереж дістала особливу популярність у наукових 

колах із появою соціальних інтернет-мереж типу Facebook, Instagram, Twitter, 

ВКонтакті, Однокласники та ін. Стосовно терміну «соціальна мережа», то на 

відміну від західної науки, де соціальні мережі в Інтернеті (Facebook, Twitter, 

Instagram та ін.) позначаються окремим терміном (найчастіше SNS), у 

вітчизняній науці такого чіткого розмежування не спостерігається, в результаті 

чого поняття «соціальна мережа» може трактуватися у широкому значенні [54].  

Найчастіше у науковій літературі трактування поняття «соціальні 

інтернет-мережі» відбувається через перелік можливостей, які вони надають. 

«Канонічним» є визначення сформульоване D. Boyd. Соціальна інтернет-

мережа – це мережеві послуги, які дають змогу приватним особам: 1) будувати 

суспільні чи напівсуспільні профілі у межах можливостей системи, 

2) визначати список інших користувачів, з якими вони можуть спілкуватися та 

обмінюватися інформацією, 3) проглядати й зв’язувати їх список контактів з 

іншими, створеними користувачами всередині системи [290]. 

Для прикладу, українська дослідниця С. Івашньова під «соціальною 

мережею» розуміє віртуальний майданчик, що забезпечує своїми засобами 

спілкування, підтримку, створення, розбудову, відображення та організацію 

соціальних контактів, у тому числі й обмін даними між користувачами, який 

передбачає попереднє створення облікового запису [66]. 

Соціолог Є. Єфимов дає трактування соціальної інтернет-мережі, через 

поняття соціальної групи, як основи функціонування мережі. Так, соціальна 

інтернет-мережа – це сукупність соціальних груп в Інтернеті, створених із 

метою комунікації та самопрезентації [54, 41]. 

Однин із фундаторів теорії мережевого інформаційного суспільства 

М. Кастельс характеризує соціальні інтернет-мережі як відкриті структури, що 

здатні розширюватися нескінченно, поєднуючи нові вузли доти, поки вони 

поділяють одні кодекси комунікації (наприклад, цінності або цілі 

діяльності) [76]. 
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За Д. Афанасьєвим, мережі є основою функціонування Інтернет-спільнот 

– структур, заснованих на новій формі соціальності – мережевому 

індивідуалізмі, члени якої вступають у взаємодію на основі індивідуальних 

та/або колективних потреб, реалізація яких не завжди збігається з метою 

функціонування спільноти; вирізняється специфічною формою контролю й 

управління; побудована на певній технологічній платформі [6, 56]. 

Останні дослідження показали, що усі соціальні інтернет-мережі мають 

чотири спільні риси: 

1) соціальні інтернет-мережі – це інтерактивні Інтернет-додатки, що 

базуються на Web 2.0; 

2) користувацький контент (user-generated content, UGC) – такий як 

цифрові фотографії, текстові публікації, «теги», он-лайн коментарі та «блоги» є 

джерелом функціонування соціальних інтернет-мереж; 

3) користувачі створюють специфічні для сайту або додатку профілі, які 

попередньо задані та підтримуються сервісом мережі; 

4) соціальні інтернет-мережі сприяють та заохочують розвиток мережі 

шляхом підключення профілю користувача до інших осіб або груп [375]. 

Отже, соціальна інтернет-мережа – це он-лайн платформа, яка 

використовується окремими індивідами чи групами людей для створення  (чи 

розширення) соціальних зв'язків з іншими людьми (або групами людей). Ці 

люди (групи людей), як правило, мають схожі особисті чи професійні інтереси, 

схожий тип діяльності, походження. Часто соціальні мережі дублюють та 

доповнюють «реальні» зв’язки індивіда [202]. 

Для соціальних мереж властиві три основні суттєві характеристики [54]: 

1. Границі (межі) – формування груп на певній основі призводить до їх 

відмежування один від одного. Це є наслідком, з одного боку, правила Данбара, 

яке стверджує, що максимальна кількість близьких друзів у людини становить 

150 осіб [312], а з іншого сегментацією самої мережі Інтернет. Для прикладу 

Китай досить успішно «відокремив» Інтернет на власній території від решти 
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світу. У всесвітній мережі існують кордони та бар’єри для поширення 

інформації.  

2. Взаємодія (комунікації) – соціальна група існує лише на основі 

взаємодії індивідів між собою. На відміну від інших інтернет-сервісів, 

взаємодія є причиною появи людини у соціальній інтернет-мережі.  

3. Звичаї та норми – логічно усталені зразки поведінки соціальної групи. 

Мережева аудиторія є абстрактним динамічним поняттям. Досить часто важко 

встановити з кого вона складається. Саме у цьому напрямку зосереджені 

основні прикладні дослідження соціальних мереж у сферах бізнесу та 

політтехнологій. Звичаї та норми соціальних груп у мережі формуються під 

впливом комплексі чинників, серед яких головними є фізіологічний (біологічна 

природа людини), географічний, расовий, етнічний, професійний, соціальний. 

На особливості поведінки у соціальних інтернет-мережах дуже впливає те, що у 

правовому відношенні вона (поведінка) мало регламентується, а з іншої – вона 

не має прямої залежності від біологічних потреб, які у Інтернеті задовольнити 

не можливо.  

О. Олійник розглядаючи соціальні інтернет-мережі виділив деякі їхні 

переваги серед інших утворень: 1) ці інтернет-спільноти не мають жодних 

правових заборон, окрім блокування інтернет-сайтів, які пропагують 

насильство, екстремізм, демонструють порнографію тощо. Отже, в Інтернеті 

спільнота може існувати скільки завгодно, як тільки вона переходить до дій у 

реальному середовищі (наприклад, пікети, зустрічі), то ця діяльність буде 

регулюватись державою; 2) відсутність контролю та примусу над входженням й 

виходом індивіда з мережевого об’єднання; 3) переваги анонімності; 

4) діяльність із пошуку однодумців; 5) формальна відсутність ієрархічних 

відносин, рівність учасників проголошується модераторами [141]. 

Хоча соціальні інтернет-мережі вважаються переважно віртуальним 

утворенням, на їх функціонування здійснюють значний вплив географічні 

(просторові) чинники. Є великою помилкою вважати соціальні мережі сферою, 

де просторові особливості середовища у якому перебувають індивіди не 
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відіграють ніякої ролі. Географічний чинник проявляється насамперед у тому, 

що користувачі включають у групу насамперед людей, які проживають 

поблизу.  

Інтернет-спільноти, з одного боку, вважаються позатериторіальними 

структурами, проте їхніми членами є жителі конкретних міст та сіл. У цьому 

проявляється їх парадокс, адже, маючи змогу відстежувати події в різних 

куточках планети, члени інтернет-спільнот висловлюють судження з огляду на 

сформовані в обмеженому територіальному просторі цінності, стереотипи, 

соціокультурні практики, моделі поведінки тощо. 

Багато даних у соцмережах мають просторові мітки – геотеги, які 

автоматично ставляться мережею на основі функції геолокації, або ж вручну 

користувачем. Крім геотегів, характерною особливістю соцмереж, які 

відрізняють їх від інших інтернет-ресурсів, є наявність явних (місце 

проживання; місце народження; школа, яку закінчив та ін.) чи прихованих 

(мова, діалект; місцеві новини, які обговорюються; локальні групи до яких 

належить індивід; просторові мітки друзів, контент, який переглядав індивід та 

ін.) міток, які вказують на географічне положення індивіда.  

Американські дослідники D. Liben-Nowell та ін. (2005), на основі 

створеної бази даних користувачів «LiveJournal», прийшли до висновку, що 

географічна відстань між користувачами має обернену кореляцію із 

можливістю встановлення контактів у мережі [361].  

Географічні особливості соціальної інтернет-мережі Twitter досліджували 

Y. Takhteyev та ін. (2012). Було проаналізовано вплив географічної відстані, 

національних кордонів, мови та частоти авіаперевезень на формування 

соціальних зв’язків у мережі. Було встановлено, що частота зв’язків найбільш 

щільна між користувачами у радіусі 200 км від місця проживання та різко 

зменшується при збільшенні відстані. 75 % усіх зв’язків у мережі Twitter 

встановлюється між користувачами однієї країни [412]. 

У дослідженні 2013 р., проведеного угорськими науковцями у 

національній мережі iWiW було встановлено, що географічна відстань є 
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суттєвою перешкодою для встановлення відносин у мережі. Візуалізація даних 

про зв’язки користувачів всередині мережі дала змогу авторам встановити, що 

найбільш сильні зв’язки у мережі встановлювалися всередині населеного 

пункту [357]. 

Ґрунтовне дослідження функціонування соціальних мереж Brightkite і 

Gowalla у США із використанням новітніх методів Big Data з позиції соціальної 

географії здійснили D. Ma та ін. (2016). Було встановлено, що поруч із 

фактором відстані не менш важливе значення має система розселення 

населення [364]. 

Фахівець теорії інтернет-спільнот Г. Рейнгольд підкреслює, що  

відносини, що формуються в середовищі інтернет-спільнот, можуть 

продовжувати своє існування й у реальності [209]. Прикладом професійного 

«географічного» продовження соціальної інтернет-мережі у реальному світі є 

те, що користувачі OpenStreetMap організовують «картографічні вечірки» на 

вихідних для спільної роботи над картуванням певних територій. OSM навіть 

дає конкретні інструкції щодо організації цих «картографічних вечірок» [68]. 

Соціальні мережі як інтернет-спільноти характеризуються закритістю 

стосовно всесвітньої мережі. Отримати доступ до даних учасників у соціальній 

мережі може тільки її учасник і лише у випадку, якщо власник інформації 

відкриває до неї доступ. Пошукові системи, такі як Google або Yandex, не 

індексують інформацію, що зберігається у соціальних мережах. Основною 

характеристикою цього виду інтернет-спільнот є те, що основним об’єктом є 

люди, а не інформація, тому проаналізувати її структурованість та збереженість 

досить складно [6, 62]. 

Феномен колективної дії має найбільш явний прояв у тих групах та 

спільнотах у соціальних мережах, блогах, які дають змогу координувати дії, 

оперативно поширювати та приймати інформацію, створюють відчуття 

підтримки однодумців.  

Поширення інформації у віртуальному та географічному  просторі має 

певні спільні закономірності. М. Гладуелл [35], використовуючи основи теорії 
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дифузії інновацій T. Hägerstrand [335], стверджує, що спочатку певну думку або 

ідею підхоплює незначна кількість людей, схильних до ризику – новатори. 

Переймає у них цю ідею більша за розмірами група – ранні послідовники. Її 

характеризують помірковані люди, схильні до аналізу того, що зробили 

неорганізовані новатори. На наступному етапі приєднується рання більшість 

(рішуча частина соціуму) й пізня більшість (переважно скептична частина), які 

ніколи б не наважилися на таке, якщо б люди, які користуються у них 

авторитетом, не спробували це спочатку. Вони передають «вірус» 

найконсервативнішим з усіх, котрі не бачать причин для змін [35, 96].  

М. Гладуелл доводить, що «перекладачами» у переході новинки від 

новаторів та ранніх послідовників до ранньої більшості у процесі поширення 

новацій є Знавці, Об’єднувачі та Продавці. Вони змінюють певну ідею так, аби 

«послання» могла сприйняти більшість. Як правило, Знавці, Об’єднувачі та 

Продавці мають велике й дуже розгалужене коло зв’язків у соціальній мережі. 

Вони є своєрідними «головними вузлами (центрами)» мережі.  

Група вчених на чолі з J.-P. Onnela впродовж чотирьох місяців 

досліджували увесь трафік мережі мобільного зв’язку. Команда виявила цікаву 

закономірність: якщо видалити із мережі людей, що мають багато зв’язків у 

соціумі, то соціальна мережа стане менш активною, проте продовжить своє 

існування. Проте якщо вилучити з мережі осіб, які мають зв’язки за межами їх 

безпосереднього оточення, то мережа раптово розпадається, ніби було 

пошкоджено її саму структуру. Це стало важливим та дещо несподіваним 

результатом. Люди із великою кількістю «близьких» зв’язків мають набагато 

менше значення для мережі, ніж ті, що мають «віддалені» комунікації. Це 

означає, що різноманіття високо цінується як в окремій групі, так і у суспільстві 

загалом. Це заставляє по іншому поглянути на «важливість» окремих індивідів 

у соціальних мережах [376].  
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1.3. Комунікації та комунікаційні мережі 

 

Взаємодія між вузлами мережі називається зв’язками або комунікаціями. 

На нашу думку, більш доцільно вживати термін комунікації через його більший 

ступінь «науковості» та меншу неоднозначність. Комунікації давно вже 

займають провідну роль у соціально-економічному розвитку як територій, так і 

окремих груп людей.. У науковій географічній літературі все частіше 

вживається термін «комунікації» для позначення складного процесу взаємодії 

між окремими акторами мережі. Розглянемо трактування цього поняття.  

Так, у «Словнику іншомовних слів» [219, 347–348] використано два 

терміни для позначення поняття. Перше – комунікації (від лат. communico – 

роблю загальним, поєдную) – 1) Шляхи сполучення й транспорту. 2) Лінії 

зв'язку, мережі підземного міського господарства. Друге – комунікація (від лат. 

communico – спілкуюсь із кимось) – 1) Спілкування, передача інформації. 2) У 

філософії екзистенціалізму й персоналізму – спілкування, в процесі якого одна 

самітня душа відкриває себе іншій, між людьми встановлюється духовний 

зв'язок. 3) Комунікація масова – суспільний інститут, що виконує завдання 

формування світогляду й громадської думки широких мас засобами масової 

інформації і пропаганди. 

Отже, множина слова (комунікації) – означає шляхи сполучення, 

інфраструктуру, а однина (комунікація) – спілкування між людьми. Такий 

поділ одного поняття (а тим більше на основі кількісної ознаки іменника), на 

нашу думку не є виправданим. Це нагадує різке протиставлення у радянській 

філософії матеріалізму та ідеалізму. 

У «Енциклопедії бізнесмена, економіста, менеджера» [53, 294] 

комунікація трактується як : 1) Шляхи та засоби транспортного забезпечення 

господарства та населення, передання інформації, система комунального 

забезпечення  та інші складові соціальної життєзабезпечуючої інфраструктури. 

2) Форма зв’язку (пошта, радіо, телебачення, телефон, телеграф, супутниковий 

тощо). 3) Форма спілкування, що базується на взаємному обміні та передачі 
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інформації, доброзичливості та взаєморозумінні (комунікабельності) людей, 

посадових осіб, компаньйонів у процесі співробітництва. 

На нашу думку, таке трактування є дещо розширеним. Чи варто відносити 

до комунікацій транспортні засоби? Та чи є комунікаціями форми спілкування, 

що не базуються на доброзичливості (наприклад: нав’язування думки, 

шахрайство, інформаційні війни тощо)?  

Окрім того, як похідні поняття, у словнику описуються терміни 

комунікабельність (здатність встановлювати контакти, зв’язки), 

комунікативний (схильний до комунікацій), комунікативність (система 

налагодження обміну інформацією), комунікатор (суб’єкт, від якого 

безпосередньо надходить інформація) [53, 293–294]. 

Е. Алаєв, аналізуючи теоретичні аспекти формування та функціонування 

транспортної мережі дає визначення комунікації, як транспортної лінії між 

двома досліджуваними пунктами [2, 216]. 

У вузькому значенні трактує комунікації «A Modern Dictionary of 

Geography» – засоби зв'язку; засоби масової інформації, через які передається 

інформація та ідеї (газети, радіо, телебачення, телефон, факс, електронна 

пошта, Інтернет) [268, 48]. 

О. Топчієв під комунікацією або комунікаціями розуміє переміщення 

людей, продукції, енергії, інформації, фінансів, які забезпечують взаємодію 

суспільства та його життєдіяльність. При цьому розрізняють три основні форми 

комунікації: 1) фізичне переміщення людей і вантажів – конвекція; 2) передачі 

та переноси без фізичного переміщення об'єктів – кондукція (грошові перекази 

та ін.); 3) передача повідомлень, інформації та нововведень (інновацій) – 

радіація, головна особливість якої є поступове переміщення повідомлень від 

центру до периферії [231, 370]. 

У англомовному середовищі, особливо у США, широко 

використовуються похідні від комунікацій поняття «ком’ют», «ком’ютер» 

(commute, commuter). У вітчизняній географії аналогом терміну «ком’ют» 

(регулярні поїздки між місцем роботи та проживання) можна вважати 
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«маятникові міграції». Терміну «ком’ютер» (особа, яка регулярно, зазвичай 

щоденно, здійснює далекі поїздки на роботу та до місця проживання [218, 220]) 

точного відповідника немає, оскільки термін «маятниковий мігрант» у нашій 

літературі практично не вживається. 

Про недостатній рівень осмислення та використання на практиці поняття 

свідчить той факт, що у ряді спеціалізованих довідкових видань (суспільно-

географічних, словників із питань міграцій населення) термін «комунікації» 

відсутній [124; 224; 263]. 

Отже, комунікації – це широке поняття для позначення як фізичного 

переміщення, так й обміну інформацією на різних рівнях організації 

суспільства. Іншим аспектом є трактування комунікацій, як мережі. На відміну 

від західної науки, у нас цей термін використовується менше, про що свідчить 

недостатній рівень теоретичного опрацювання.  

Розвиток комунікацій відбувається у двох напрямках: 1) вдосконалення 

засобів просторового переміщення вантажів та людей (розвиток транспортних 

систем та транспортної інфраструктури); 2) розвиток засобів для 

опосередкованих «віртуальних» контактів (розвиток мережі Інтернет, мереж 

мобільних комунікацій). Широке використання цих двох принципово відмінних 

технологій ніби формує два паралельні середовища людської взаємодії – 

«реальний» простір та «віртуальний» простір.  

Може здатися, що ці простори не перетинаються між собою. Проте варто 

говорити про взаємне переплетення цих просторів. «Віртуальний» простір має 

свій матеріальний вираз, що часто повторює конфігурацію транспортних 

мереж. Не випадково сьогодні часто вживають термін «транспорт та 

комунікації» або ж щоб уникнути дублювання вживають термін «комунікації», 

включаючи у нього й транспорт. З іншого боку «віртуальний» світ комунікації з 

кожним днем усе тісніше вплітається у «реальні» переміщення. Мобільний 

зв’язок, технології GPS, безпровідний Інтернет, Інтернет речей – усе це дає 

підстави говорити про тісне переплетіння «реального» та «віртуального» 
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просторів у єдиний континуум комунікацій. Це утворення іноді називають 

мережевий простір або простір потоків.  

Сукупність різних видів комунікацій формують комунікаційну мережу 

(communication network) – систему, яка складається із об’єктів, що здійснюють 

функції генерації, перетворення, зберігання та споживання продукту, які 

називаються пунктами (центрами, вузлами) мережі та ліній передачі (зв’язків, 

комунікацій, сполучень), які здійснюють передачу продукту між пунктами. 

Особливістю комунікаційної мережі є великі відстані між пунктами у 

порівнянні з геометричними розмірами ділянок простору, що займають пункти. 

У якості продукту можуть фігурувати інформація, енергія, маса, та відповідно 

розрізняють групи мереж інформаційних, енергетичних, матеріальних [30, 388].  

O. Imken (1999), для визначення поняття Глобальної Матриці (Global 

Matrix) використовує поняття «комунікаційного простору» (communication 

spaces). Так, “Матриця – це асиметричне групування гетерогенних та 

комбінаторних віртуальних та реальних комунікаційних просторів, які 

довільно поєднуються між собою” [340]. Автор поєднує віртуальний та 

реальний простір у одному понятті. До реальних комунікаційних просторів 

O. Imken відносить навіть електричну мережу, яка поєднує між собою усі 

електричні прилади та системи людства.  

 

1.3.1. Соціальні комунікації 

В останні роки друге значення поняття комунікації, як спілкування між 

людьми, набуває усе більшого значення у наукових дослідженнях. Сьогодні 

значно зріс інтерес до дослідження людини, людських спільнот, того, що 

робить людину людиною. Можна з впевненістю констатувати, що людська 

спільнота формується сукупністю комунікацій між окремими індивідами. Отже, 

будь-який канал інформації (одно- чи двосторонньої спрямованості) – 

телебачення, мобільний зв’язок або Інтернет, може створювати або 

відображати певну культуру людських спільнот, але для цього повинні існувати 

соціальні комунікації.  
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Зараз із позицій інформаційно-комунікаційного суспільства соціальні 

комунікації розуміються як своєрідне інформаційно-комунікаційне поле 

суспільного життя, що має соціальний характер, з’єднує всі компоненти 

суспільної сфери та структурує відповідну суспільну діяльність [14, 35]. 

На думку В. Кузнецова, комунікація – це процес обміну інформацією в 

соціумі. Комунікація допускає активність, з одного боку, комунікатора, 

зацікавленого в передачі певної інформації, а з іншого – одержувача, що 

витрачає певні зусилля на розшифрування інформації [88]. 

Я. Круковський вважає, що інформаційна парадигма включає в себе три 

концепції: суспільства інформаційного типу, ноосфери й самоорганізації 

суспільства. У межах цієї парадигми соціальна комунікація трактується як 

мережа зв’язків, утворених циклічними потоками інформації, які, своєю 

чергою, є базою процесів, що самоорганізуються у соціумі, ініціюються 

ноосферою як метасистемою людського розуму [87]. 

В. Алексанян, спираючись на праці О. Холода, акцентує увагу на трьох 

провідних концепціях при визначенні семантичних меж терміну «соціальні 

комунікації». За першою з них, цей термін трактується крізь призму класичного 

тлумачення процесу комунікації як способу передачі інформації, ідей, емоцій 

через певні знаки й символи. Згідно з другою концепцією, соціальна 

комунікація розглядається як процес, що поєднує окремі частини в єдине ціле. 

За третьою концепцією, соціальні комунікації розглядаються як механізми, що 

сприяють реалізації влади (тобто завдяки ним здійснюється спроба визначити 

поведінку іншої людини). Соціальні комунікації мають дуже широкий перелік 

функцій у суспільстві, проте їх основне призначення – забезпечення 

життєдіяльності сучасних соціальних систем [3]. 

Отже, соціальні комунікації – це широкий спектр зв’язків (мова, текст, 

звук (мова), відео, емоції, відчуття та ін.) між як окремими людськими 

індивідами, так соціальними групами різних розмірів (сім’я, професійна група, 

мовна група, етнос та ін.) з метою забезпечення життєдіяльності соціально-

економічних систем.  
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Зараз соціальні комунікації все більше переродять із «реального» світу у 

віртуальний світ мережі Інтернет. Створення глобальної мережі Інтернет, яка з 

90-х років ХХ ст. стає основою глобальної комунікації, поступово зв’язує між 

собою велику кількість мереж і людей, елімінує відстані, які роз’єднують 

людей, стирає кордони між державами, створює умови для формування 

віртуальних спільнот, змінюючи стереотипи їх світосприйняття і спосіб життя. 

На думку Д. Афанасьєва, інтернет-комунікація вже сьогодні містить усі 

традиційні елементи комунікації, до яких належать:  

– виробник та споживач повідомлень;  

– повідомлення, оформлене в певній знаковій системі, носій інформації;  

–  канал комунікації – шлях від виробника до споживача;  

– комунікативні бар’єри (інформаційний шум) – сукупність чинників, які 

перешкоджають та викривляють передачу даних;  

– фільтри – обмеження інформації через встановлення внутрішніх 

(зовнішніх) заборон, цензури;  

– зворотний зв’язок – реакція споживача на повідомлення;  

– контекст і ситуація – сукупність об’єктивних та суб’єктивних 

передумов комунікації [6, 102].  

Інтернет є універсальним засобом комунікацій, який поєднує в собі 

властивості всіх інших засобів масової інформації й створює умови для 

спілкування в новому середовищі. Інтернет спричинює зміни соціальної 

структури суспільства через створення нових спільнот на основі нових 

ознак [18, 41]. 

Велике коло питань постає, чи дійсно Інтернет сприяє розвитку спільнот 

або публічного «простору». Інтернет як технологія є унікальним засобом 

людського спілкування. Навіть якщо багато користувачів ведуть пасивне життя 

в Інтернеті, саме середовище потенційно є інтерактивним і досить гнучким, 

щоб задовольняти потреби, пов’язаним із офлайн-світом [6, 104].  

Віртуальний простір соціальних мереж дає нам унікальну можливість 

глибше зрозуміти людину. Нове мислення (в дусі Google та Facebook) полягає в 
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тому, що люди – це сукупність їх соціальних відносин, взаємодій у Інтернеті та 

зв’язків із контентом. Щоб повністю вивчити людину, аналітикам потрібно 

продивитися якомога більш широке коло периферійних даних – взнати не 

тільки з ким вона знайома, але й із ким знайомі її знайомі тощо [103]. 

Мабуть коректним є  постановка питання не як змінив Інтернет соціальні 

комунікації, а як він їх змінює. Г. Гольц висуває гіпотезу, що зміни соціуму 

відбуваються значно повільніше, ніж зміни у технології. Технологічні зміни  у 

комунікаціях людей лише тоді починають здійснювати суттєвий вплив на 

колективну соціальну психологію, коли новими засобами охоплюється 

переважна більшість населення. Навіть після цього необхідний час адаптації, 

зазвичай не менше покоління (30 років) [37]. 

 

1.3.2. Потоки в мережах. Простір потоків 

Як зазначалося вище, мережі складаються із двох основних складників: 

елементів та зв’язків між ними. Саме зв’язки формують із розосередженої 

сукупності одиниць мережу, надають їм нової якості. Особливістю зв’язків є те, 

що вини завжди мають спрямування. За спрямування зв’язки між елементами 

можуть бути односторонні (односпрямовані) та двосторонні (двоспрямовані,). 

Тобто, у мережі від одного елемента до іншого щось рухається (матеріальна 

субстанція, енергія, інформація). Цей рух зручно уявити у вигляді потоку.  

Термін «потік» (англ. flow, stream, torrent) означає: 1) річка, струмок із 

стрімкою течією; 2) маса води (будь-якої рідини), що стрімко тече; 3) маса 

(повітря, світла, звуків та ін.), що поширюється звідкись, спрямовується кудись; 

4) велика кількість, маса кого-, чого-небудь, що рухається в одному напрямі; 

5) безперервний рух, надходження великої кількості чого-небудь; 6) тип 

виробництва із безперервним, послідовним виконанням усіх операцій певного 

виробничого процесу [157, 409–410]. В інформатиці та програмуванні термін 

потік використовується в кількох значеннях, але у всіх випадках посилаються 

на послідовність елементів даних, що стають доступними через якийсь час. У 
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всіх визначеннях чітко прослідковується аналогія із річковою мережею – рух із 

однієї точки (елемента) мережі до іншої.  

В англомовній літературі [314, 257-256] потоки – найменування для 

переміщень між відносно нерухомими вузлами в мережах. Потоками можуть 

бути товари, гроші, люди, енергія або навіть ідеї. У 1980–1990-х рр. низка 

теоретичних розробок та сучасні глобальні зв’язки призвели до широкого 

поширення поняття «потоки» у багатьох галузях науки. 

У теоретичних суперечках давня марксистська занепокоєність стосовно 

пояснення економічних процесів з погляду кругообігу капіталу була критично 

доповнена аргументами постструктуралістів про необхідність розуміння 

ідентичності та влади з точки зору потоку енергії (сили) через соціальні 

відносини. Влада може бути переосмислена з погляду потоків ідей та взаємодій, 

які створили людей (різними способами у різних просторах) у якості агентів та 

суб’єктів, а місця формування влади концептуалізовані як історичні географії 

правди та сили [299]. За аналогією з гідрологією та поняттям річкових потоків, 

людські взаємини можна розглядати як потоки знань, сили, капіталу, енергії, 

які по різному об’єднуються у гібридні утворення в різних контекстах.  

У доповнення до вище згаданих гносеологічних інтересів у жорстко 

детермінованих системах потоків, світові процеси глобалізації також 

привертають увагу до постійно зростаючих потоків товарів, капіталу, 

інформації, людей через кордони. Іншими транскордонними потоками, які дуже 

швидко зростають та прискорюються є потоки інформації у мережі Інтернет, 

потоки новин, образів, популярної культури через телебачення, потоки 

мігрантів та туристів через великі та малі бар’єри, нелегальні потоки наркотиків 

та зброї. Все це дало підставу М. Кастельсу говорити про «простір потоків», як 

основу глобального мережевого суспільства [77]. Бурхливий розвиток 

«простору потоків» та зниження цінності «простору місць» окремих територій  

дав підставу вченим говорити про детериторіалізацію (deterritorialization) та 

«кінець географії» (The End of Geography). Наприклад, антрополог A. Appadurai 

[276] у дослідженнях сучасних транснаціональних мереж (передусім 
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міграційних) ігнорує шляхи, якими глобальні потоки ретериторіалізуються 

(reterritorialize) та створюють нові патерни на заміну старим [406].  

На противагу, географ J. Agnew з особливою ретельністю досліджує 

проблему того, як потоки одночасно формують процеси географічної інтеграції 

та диференціації. Відкидаючи аргументи опонентів про «кінець географії» 

J. Agnew говорить: «Головна особливість сьогодення – це зростання ролі в 

економічному процвітанні та депресивності, швидкості транскордонних 

потоків відносно держав та мереж, які пов’язують між собою міста з їх 

хінтерлендами, та зростаюча диференціація між місцевостями та регіонами, як 

результат просторових зміщень у мережі потоків» [271, 128].  

М. Кастельс вважає, що сучасне інформаційно-мережеве суспільство 

вимагає нової просторової логіки (просторового процесу), яка називається 

простір потоків. На противагу «простору місця» використовується поняття 

«простір потоків», яке означає зв’язок соціальних акторів із конкретними 

локальними територіями та з екстериторіальними соціальними мережами, що 

виникають у процесі глобалізації [76].  

Простір потоків формується на основі функціонування глобальних 

віртуальних мереж (насамперед Інтернет). Це простір інформаційних потоків – 

новий різновид простору, що характерний для інформаційної ери, який не є 

явним та не має місця: він зв’язує між собою різні місця шляхом 

телекомунікаційних комп’ютерних мереж та комп’ютеризованих транспортних 

мереж. Він перевизначає відстані, проте не відміняє географію. Нові 

територіальні конфігурації проявляються в результаті одночасних процесів 

просторової концентрації, децентралізації та об’єднання, які постійно 

відчувають вплив за сторони змінної геометрії глобальних інформаційних 

потоків [75, 241].  

У кожній країні мережева архітектура відтворюється у регіональних і 

місцевих центрах так, що система стає взаємопов’язаною на глобальному рівні. 

Ієрархія в мережі ні в якому разі не є гарантованою чи стабільною: вона 

результат жорсткої конкуренції між містами.  
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Основними фокусами функціонування простору потоків є глобальні 

міста. Глобальне місто – це не місце, а процес. Процес, шляхом якого центри 

виробництв та споживання зв’язуються у глобальній мережі на основі 

інформаційних потоків [76, 363].  

Сучасне суспільство побудоване навколо потоків капіталів, інформації, 

технологій, організаційної взаємодії, зображень, звуків, символів. Потоки не 

просто один із елементів соціальної організації, вони є виразом процесів, що 

домінують у нашому економічному, політичному та символічному житті. 

Матеріальною основою цих процесів буде ансамбль елементів, які підтримують 

такі потоки, роблять матеріально можливим їх появу. Існує нова форма 

просторових практик у мережевому суспільстві – простір потоків. Простір 

потоків – це матеріальна організація соціальних практик  у розподіленому часі, 

що працює через потоки. Потоки, на думку М. Кастельса, – це цілеспрямовані, 

повторювані, програмовані послідовності обмінів та взаємодій між фізично 

роз’єднаними позиціями, які займають соціальні актори у  економічних, 

політичних та символічних структурах суспільства [76, 385-386]. 

Простір потоків складається із трьох шарів матеріальної підтримки 

(опори):  

1) перший шар, перша матеріальна опора простору потоків складається з  

ланцюгів електронних імпульсів (електроніка, телекомунікації, комп’ютерна 

обробка, системи мовлення та високошвидкісного транспорту, які базуються на 

інформаційних технологіях). Іншими словами, це мережева інфраструктура. У 

цій мережі жодне місце не існує саме по собі, оскільки його позиція 

визначається потоками. Місця не зникають, але їх логіка та значення 

абсорбовані мережею;  

2) другий шар простору потоків становлять комунікаційні вузли та 

центри. Простір потоків на відміну від своєї структурної логіки не позбавлений 

місць. Це комутатори, комунікаційні центри, координатори, вузли мережі, 

місця, де реалізуються стратегічно важливі функції. Ієрархія вузлів та центрів 

може змінюватися залежно від еволюції видів діяльності, які проходять через 
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мережу. Функції, які повинна виконувати кожна мережа, визначають 

характеристики місць, що стали привілейованими функціональними вузлами. 

Кожна мережа визначає свої місця (сайти) відповідно з функціями кожного 

центру та його місцем в ієрархії; 

3) третій важливий шар простору потоків відноситься до просторової 

організації домінуючих менеджерських еліт. Простір потоків реалізується за 

допомогою соціальних акторів. Простір потоків складається з персональних 

мікромереж окремих індивідів, які здійснюють вплив на цілу мережу [76]. 

Простір потоків не повністю охоплює сучасне людське суспільство. 

Значна частка людей живуть у «просторі місць». Місце – це територія, форма, 

функція та значення якої міститься у межах фізичної близькості [76, 394]. У 

концепції М. Кастельса відбувається протиставлення прогресивного, нового, 

інноваційного простору потоків та традиційного, старого, відсталого простору 

місця. На думку автора, слід терміново будувати культурні та фізичні мости 

між двома формами простору, щоб уникнути життя у паралельних всесвітах, де 

час може не співпадати внаслідок деформації різних вимірів соціального 

гіперпростору.  

Фінансові  потоки. Концепція простору потоків добре узгоджується з 

багатьма аспектами сучасного глобалізованими життя. Одним із таких аспектів 

є світова фінансова система. У глобальному масштабі сучасний фінансовий 

простір не залежить від територіальної локалізації, а визначається веденням 

справ на горизонтальному рівні мережі. Сучасний фінансист не 

пристосовується до особливостей наявного простору, а намагається вибудувати 

власний реальний простір відповідно до власної перспективи. Економічна 

діяльність, раніше тісно пов’язана з просторовою локалізацією та 

просторовими зв’язками, на рівні глобальних фінансів стає надпросторовою, у 

значенні незалежності від конкретних просторів та байдужості до них. 

Основою свободи від реального простору є можливість перебування у 

віртуальному просторі глобальних фінансів, які складають основу простору 

потоків [62].  
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Фінансовий простір потоків сам створює інші простори, або ж здійснює 

вирішальне значення на їх функціонування та розвиток. «У вік капіталізму 

мережевих структур справжня реальність, де роблять чи втрачають, 

розміщують чи зберігають гроші, знаходиться у фінансовій сфері. Усі інші види 

діяльності (за винятком державного сектору) виступають або в якості основи 

для отримання необхідних вільних засобів, які можна було б вкласти у 

глобальні фінансові потоки, або в якості результату вже здійснених сюди 

капіталовкладень» [77]. У сучасному світі глобальні гроші, а не технічні 

досягнення самі по собі, дають змогу звести до мінімуму специфічні 

особливості та значення простору: принципово важливо не те за який час літак 

долітає до віддаленої точки на глобусі, а чи є у вас гроші на оплату такого 

переміщення [126].  

Зворотною стороною концепції простору потоків є протиставлення 

«простору місць» (територіальної ідентичності) та «простору потоків» 

(глобалізації). Так, не зрозумілою є роль територій, які не входять у простір 

потоків. Сама ж теорія у прихованій формі поділяє території на «потрібні» (ті, 

що розвиваються, перспективні) та «непотрібні» (депресивні, неперспективні), 

тобто ті, що мають майбутнє з погляду їх включення у глобальний розвиток та 

не мають майбутнього. Навіть «потрібні» території не гарантовано будуть 

«потрібними» у майбутньому у зв’язку з внутрішньою логікою розвитку 

глобальної мережі потоків та її динамікою. Усе це призводить до фрагментації 

раніше цілісних та стійких соціальних утворення на основі спільної території. 

Система (мережа) загалом стає менш стійкою. Як приклад, навіть незначні 

коливання в одній частині мережі можуть зумовити глобальну економічну 

кризу.  

У логістиці – науки про потоки – потоки поділяться на дві групи: 

– матеріальні потоки – продукція розглядається з погляду можливості 

виконання над нею логістичних операцій у часовому потоці. Матеріальний 

потік має свою розмірність: об’єм, кількість, масу, час. кожному матеріальному 

потоку відповідає певний інформаційний потік; 
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– інформаційний потік – сукупність повідомлень, які циркулюють у 

логістичній системі, між логістичною системою та зовнішнім середовищем, які 

необхідні для управління та контролю логістичних операцій. Інформаційний 

потік може існувати у вигляді паперових та електронних документів [30, 379]. 

Ми бачимо, що з позицій логістики, матеріальні та інформаційні потоки 

функціонують одночасно та невідділимі один від одного.  

Незважаючи на значні внутрішні суперечності, концепцію простору 

потоків М. Кастельса у поєднанні із мережевим простором Б. Родомана, можна 

використати для дослідження комунікаційних мереж регіону.  

Насамперед важко погодитися із М. Кастельсом, що цей простір повністю 

віртуальний. Адже навіть сам автор вказує на наявність «комп’ютеризованих 

транспортних мереж», які навряд чи можна назвати віртуальними. Та й самі 

комп’ютерні мережі мають свій матеріальний вираз – комунікаційну технічну 

інфраструктуру. Тобто, потокові мережі є не лише віртуальними. 

З погляду простору потоків (потокового простору), будь-яку людську 

діяльність можна звести до генерування потоків. Промисловість, сільське 

господарство спричиняють рух матеріальних потоків речовини 

(вантажопотоки) та енергії (енергетичні потоки, потоки електроенергії, 

теплової енергії). Уся життєдіяльність людини зумовлює появу людських 

потоків. Рух (щоденні переміщення людей, пасажиропотоки, міграції 

населення) є основою функціонування суспільства. Сфера послуг створює як 

потоки, що мають матеріальний вираз (рух людини до послуги, послуги до 

людини, рекреаційні потоки), так і інформаційні (фінансові, рекламні, наукові, 

інноваційні та ін.). Сучасна сфера послуг, таких як фінансування, страхування, 

операції з нерухомістю, консалтинг, юридичні послуги, реклама, дизайн, 

маркетинг, зв’язки з громадськістю, забезпеченні безпеки, збір інформації, 

управління, науково-дослідна робота, інновації, перебувають у центрі всіх 

соціально-економічних процесів у промисловості, сільському господарстві та 

сфері послуг. Усе вище перераховане не що інше, як генерування знання та 

інформаційних потоків.  



96 

Для інформаційних потоків відстані не відіграють ніякого значення. 

Однак тут слід зробити суттєве уточнення: за наявності необхідної мережі 

(технічної інфраструктури). Так, у мережі Інтернет, повідомлення (файл, 

звуковий чи відеопотік тощо) «розбивається» на окремі частини, які 

називаються пакетами. Пакети рухаються до адресата різними шляхами 

(маршрутами) й «складаються» в єдине ціле безпосередньо перед 

користувачем. Тобто, частини файлу з України до США можуть рухатися через 

сервери в Азії, Європі, Австралії тощо. Технологічний простір комп’ютерних 

мереж є об’єктом дослідження технічних наук й для географії особливої 

цікавості не має. Хоча саме тут між комп’ютерними процесорами та 

протоколами мережі й проходить межа між реальним та віртуальним 

простором, між фізичним та інформаційним світом [30, 157]. 

У випадку з інформаційними потоками ми нехтуємо відстанями та 

траєкторіями руху, а взаємодію між користувачами розуміємо як миттєву по 

прямій лінії. Обмін інформацією між двома містами уявляється нами як потік 

по прямій лінії між ними, хоча реальний механізм зв’язку набагато складніший. 

Усе це й призвело до появи теорій мережевого суспільства та простору потоків. 

Таким чином людині легше концептуалізувати складність зв’язків у сучасному 

глобалізованому світі.  

Схожі риси прослідковуються не лише у віртуальному просторі 

інформаційних потоків. Складні траєкторії мають й логістичні переміщення 

вантажів, хоча ми їх уявляємо як прямі лінії від виробника (продавця) до 

споживача (покупця). Реальна траєкторія розвезення товару може бути досить 

складною й за конфігурацією нагадувати мережу, а не окрему лінію. 

Схожі ознаки, щоправда менш яскраво виражені, спостерігаються й у 

пасажирському транспорті. З одного боку, маршрут руху пасажира повинен 

бути якомога прямішим (мати мінімальний коефіцієнт непрямолінійності) для  

економії часу, зусиль та ресурсів. З іншого, перевізник вибирає економічно 

найбільш вигідний маршрут для себе, керуючись якістю дорожньої мережі, її 

завантаженістю, наявністю пасажирів тощо. Наприклад, більшість 
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пасажирських поїздів із Західної України на південь рухаються спочатку у 

меридіональному напрямку на схід, а тобі «спускаються» на південь вздовж  

Дніпра; авіаперельот із двома пересадками може бути дешевшим, ніж прямий 

рейс. Навіть автомобілісти часто обирають кращу, але значно довшу дорогу, на 

противагу коротшій, але низької якості.  

Усі вищесказане дає підстави зробити припущення, що функціонують не 

мережі, а потоки. Практичною реалізацією мережі є наявність потоків. 

Наявність мережі, навіть найкращої якості, ще не означає рух по ній. Як 

приклад можна навести Байкало-Амурську магістраль часів СРСР.  

До трактування географічного простору, як дискретно-континуального 

утворення, можна додати й концепцію мережевого простору [211]. Мережевий 

простір (або простір мереж) – це розуміння оточуючого середовища людської 

життєдіяльності з погляду взаємодій між індивідами, соціальними групами, 

виробничими об’єднаннями тощо. Концепція мережевого простору дає змогу 

поєднати між собою дискретну та континуальну природу геопростору.  

Отже, для вивчення взаємозв’язків соціуму на регіональному та 

локальному рівні доцільно об’єднати два поняття: «мережа» та «комунікації» 

для позначення широкого спектру взаємодій у суспільстві. У нашому розумінні 

комунікаційна мережа – це складна система сполучних елементів (взаємодій) 

між певними об’єктами (чи явищами), разом із цими елементами (явищами), що 

функціонує для як фізичного переміщення об’єктів, так і для обміну 

інформацією на різних рівнях організації суспільства. 

Оскільки комунікаційних мереж є багато (транспортні (вантажні, 

пасажирські, автомобільні, залізничні, авіаційні, водні, сухопутні тощо), 

соціальні, мобільні, міграційні, інтернет-мережі, фінансові, інформаційні, 

комп’ютерні та багато інших), доцільно вживати термін у множині – 

комунікаційні мережі. 

У своєму досліджені ми спробуємо проаналізувати такі основні 

комунікаційні мережі: транспортні, мережі мобільного зв’язку, соціальні 

Інтернет-мережі та міграційні мережі. Кожній із вказаних мереж можна знайти 
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відповідник у структурі просторів (рис. 1.1). Так, транспортні мережі 

співвідносяться з географічним простором, міграційні мережі з соціальним 

простором, соціальні інтернет-мережі та мобільні мережі – з соціальним та 

віртуальним просторами. У місці перетину просторів – соціально-

географічному просторі – комунікаційні мережі досягають своє максимальної 

щільності.  

 

Висновки до розділу 1  

 

1. Поняття простору є одним із фундаментальних понять людської 

свідомості. Для географії базовим є поняття географічного простору. В 

українських трактуваннях географічного простору можна виділити такі спільні 

риси: 1) геопростір – це один із аспектів упорядкування (розміщення) 

географічних об’єктів; 2) геопростір – це сукупність відношень (зв’язків) між 

об’єктами на певній території; 3) географічні об’єкти у геопросторі є одночасно 

й дискретними, й континуальними; 4) географічний простір є одним із 

ключових понять метагеографії, науки, яка перебуває на етапі становлення. 

Саме тому його обґрунтуванню у сучасній географії приділяється відносно 

мало уваги. Отже, географічний простір – це сукупність впорядкованих 

відносно земної поверхні об’єктів, разом із усією сумою всіх їх відношень 

(зв’язків). Це не просто загальна сума географічних положень усіх 

географічних об’єктів (від найменшого до найбільшого), це нова якість, яка 

виникає внаслідок загальної взаємодії об’єктів на земній поверхні. 

2. Сьогодні у соціально-економічній та географічній літературі широко 

використовується поняття «соціальний простір». У суспільних науках немає 

однозначності щодо його трактування. Для позначення обсягів функціонування 

людської спільноти вживаються терміни «суспільний простір», «простір 

суспільства», «простір життя людини», «простір соціальної діяльності» тощо. У 

трактуванні соціального простору є два основні, з позицій географії, підходи: 

1) вузьке трактування – соціальний простір, як внутрішній світ людини, 
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суспільства (щось на кшталт віртуального простору); 2) широке трактування – 

соціальний простір, як загальний простір існування людства, поєднання 

фізичного (реального) простору із внутрішнім світом людини. Останнім часом 

усе більшої популярності набуває концепція «виробництва простору» 

А. Лефевра, за якою соціальний простір створюється й проявляється через 

тріаду «сприйняття (perceived) – осмислення (conceived) – переживання (lived)». 

У термінах простору – це просторова практика – репрезентація простору – 

простори репрезентації. 

3. Важливою складовою частиною соціального простору є «уявні» (англ. 

imaginary) простори, зокрема  кіберпростір – середовище (віртуальний простір), 

яке надає можливості для здійснення комунікацій та/або реалізації суспільних 

відносин, утворене в результаті функціонування сумісних (з’єднаних) 

комунікаційних систем та забезпечення електронних комунікацій із 

використанням мережі Інтернет та/або інших глобальних мереж передачі 

даних. У результаті взаємодії тріади «геопростір–соціопростір–кіберпростір» 

виникає особливий вид простору – соціально-географічний простір – місце 

взаємодії, розвитку та функціонування людського суспільства як 

геопросторового утворення. Саме у соціально-географічному просторі 

формуються комунікаційні мережі суспільства та найбільш інтенсивно 

прослідковуються комунікації людського соціуму. 

4. Мережа – це сукупність сполучних елементів (взаємодій) між певними 

об’єктами чи явищами, разом із цими елементами (явищами). У математичних 

термінах це граф – сукупність об'єктів та зв'язків між ними. Об'єкти 

розглядаються як вершини (вузли) графу, а зв'язки – як дуги (ребра). Найбільше 

розробленою у суспільній географія є концепція транспортної мережі, як 

сукупності транспортних ліній (шляхів, доріг) певної території, які сполучають 

транспортні вузли, центри та пункти (міста, центри, поселення, пункти, 

райони). Б. Родоман вважає, що сучасне розуміння гепростору, як одночасно 

зернистого (дискретного) та польового (континуального) утворення має бути 

доповнене мережевим його трактуванням. 
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5. Останнім часом усе більшої популярності набуває дослідження 

окремих угрупувань людей, як соціальних мереж. Соціальна мережа – це 

структура, утворена індивідами або організаціями на основі великої кількості 

різноманітних взаємовідносин. У теорії соціальних мереж люди розглядаються 

як вузли, а взаємовідносини між ними як зв’язки. Частковим прикладом 

соціальної мережі є соціальна інтернет-мережа – он-лайн платформа, яка 

використовується окремими індивідами чи групами людей для створення  (чи 

розширення) соціальних зв'язків з іншими людьми (або групами людей). Ці 

люди (групи людей), як правило, мають схожі особисті чи професійні інтереси, 

схожий тип діяльності, походження. Соціальні інтернет-мережі мають чотири 

спільні риси: 1) соціальні інтернет-мережі – це інтерактивні інтернет-додатки, 

що базуються на Web 2.0; 2) користувацький контент – такий як цифрові 

фотографії, текстові публікації, «теги», он-лайн коментарі та «блоги» є 

джерелом функціонування соціальних інтернет-мереж; 3) користувачі 

створюють специфічні для сайту або додатку профілі, які попередньо задані та 

підтримуються сервісом мережі; 4) соціальні інтернет-мережі сприяють та 

всіляко заохочують розвиток мережі шляхом підключення профілю 

користувача до інших осіб або груп. 

6. Комунікації – це широке поняття для позначення як фізичного 

переміщення, так й обміну інформацією на різних рівнях організації 

суспільства. Іншим аспектом є трактування комунікацій як мереж. На відміну 

від західної науки, у нас цей термін використовується менше, про що свідчить 

недостатній рівень теоретичного опрацювання. Сукупність різних видів 

комунікацій формують комунікаційну мережу (communication network) – 

систему, яка складається з об’єктів, що здійснюють функції генерації, 

перетворення, зберігання та споживання продукту, які називаються пунктами 

(центрами, вузлами) мережі та ліній передачі (зв’язків, комунікацій, 

сполучень), які здійснюють передачу продукту між пунктами. Особливістю 

комунікаційної мережі є великі відстані між пунктами порівняно з 

геометричними розмірами ділянок простору, що займають пункти. У якості 
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продукту можуть фігурувати інформація, енергія, маса та, відповідно, 

розрізняють групи мереж інформаційних, енергетичних, матеріальних.  

7. У мережі від одного елемента до іншого щось рухається (матеріальна 

субстанція, енергія, інформація). Цей рух зручно уявити у вигляді потоку – 

найменування для переміщень між відносно нерухомими вузлами в мережах. 

Потоками можуть бути товари, гроші, люди, енергія або навіть ідеї. Концепцію 

простору потоків М. Кастельса в поєднанні з мережевим простором 

Б. Родомана, можна використати для дослідження комунікаційних мереж 

регіону. 

8. При вивченні взаємозв’язків соціуму на регіональному та локальному 

рівнях доцільно об’єднати два поняття: «мережа» та «комунікації» для 

позначення широкого спектру взаємодій у суспільстві. У нашому розумінні 

комунікаційна мережа – це складна система сполучних елементів (взаємодій) 

між певними об’єктами (чи явищами), разом із цими елементами (явищами), що 

функціонує для як фізичного переміщення об’єктів, так і для обміну 

інформацією на різних рівнях організації суспільства. Оскільки комунікаційних 

мереж є багато, доцільно вживати термін у множині – комунікаційні мережі. У 

нашому досліджені проаналізовано такі основні комунікаційні мережі: 

транспортні, мережі мобільного зв’язку, соціальні Інтернет-мережі та 

міграційні мережі. Кожній із вказаних мереж можна знайти відповідник у 

структурі просторів. Так, транспортні мережі співвідносяться з географічним 

простором, міграційні мережі – з соціальним простором, соціальні інтернет-

мережі та мобільні мережі – з соціальним та віртуальним просторами. У місці 

перетину просторів – соціально-географічному просторі – комунікаційні мережі 

досягають своє максимальної щільності. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ РЕГІОНУ 

 

2.1. Підходи до вивчення комунікаційних мереж 

 

Дослідження комунікаційних мереж має давню традицію, яка сягає своїм 

корінням ще часів зародження географії, як науки. Вивчення шляхів 

сполучення, прокладання маршрутів по картах можна вважати праобразами 

мережевого аналізу. Існує велика кількість підходів, методів та прийомів 

географічного вивчення комунікаційних мереж. Усіх їх умовно можна поділити 

на дві групи: структурно-просторові та динамічно-просторові. Перша група 

вивчає внутрішні особливості мереж. Враховуючи складність об’єкта 

дослідження, найчастіше вивчається окремий часовий зріз. Друга група вивчає 

мережі як динамічні явища, які постійно змінюються та еволюціонують. Між 

цими підходами немає чіткої межі. Внутрішні особливості (структуру) мережі 

неможливо осягнути без аналізу її попередніх станів. Таким чином динаміка 

присутня й у структурно-просторових підходах. Динамічно-просторові підходи 

через складність об’єкта вивчення найчастіше зводяться до аналізу 

послідовного ряду часових зрізів.  

Структурно-просторові підходи є варіаціями системного підходу – 

напряму методології наукового пізнання в основі якого лежить розгляд об’єкта 

дослідження як системи: цілісного комплексу взаємопов’язаних елементів; 

сукупності елементів, які взаємодіють між собою та з оточуючим середовищем, 

сукупність сутностей та відношень між ними. Особливість системно-

структурного підходу  полягає у виявленні внутрішніх зв’язків та залежностей 

між елементами системи, який дає змогу отримати уявлення про внутрішню 

організацію (будову) досліджуваної системи [128; 151].  

Мережа комунікацій володіє більшістю ознак системи [32; 38; 132]:  

– обмеженість – відділення системи комунікаційної мережі від 

навколишнього середовища більш чи менш чітко визначеними межами;  
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– цілісність – неможливість отримати уявлення про окрему частину 

мережі без інформації про інші частини або ж мережу (систему) загалом;  

– синергетичний ефект – результат функціонування системи (мережі) 

переважає суму результатів функціонування її окремих елементів;  

– емерджентність – властивість цілого, що принципово не може бути 

зведена до суми властивостей складових елементів; 

– структурність – поведінка системи, що обумовлюється не стільки 

особливостями окремих елементів, скільки властивостями її структури;  

– взаємозалежність із середовищем – формування та прояв властивостей 

у процесі взаємодії зі зовнішнім середовищем; 

– ієрархічність – взаємна підпорядкованість елементів у системі; 

підпорядкованість елементів нижчого рівня елементам вищого рівня. Для 

мереж комунікації ознака ієрархічності може бути як чітко виражена 

(транспортна система), так і не чітко (соціальні інтернет-мережі). У другому 

випадку мережа проявляє ознаки ризоми; 

– множинність опису – можливість використання множини моделей для 

опису як окремих елементів, так і мережі (системи) загалом; 

– системність – властивість мережі володіти усіма ознаками системи; 

– стійкість – здатність протидіяти зовнішньому впливу та повертатися у 

стан рівноваги 

– інерційність – один із проявів властивості стійкість. Це здатність 

мережі зберігати усталені зв’язки (комунікації) навіть попри їх ефективність. 

Це неможливість швидкої перебудови мережі. Інерційність більше характерна 

для транспортних мереж [25; 228], для яких характерні високі 

капіталовкладення для побудови мережі (особливо залізничної). Інерційність 

соціальних мереж прослідковується значно менше. Людина при потребі 

відносно легко створює нові зв’язки та припиняє старі. Хоча певні типи 

соціальних зв’язків (родинні (особливо сімейні), зв’язки на основі релігії, 

професійні та ін.) володіють великою стійкістю, а отже й інерційністю; 
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– структурний ізоморфізм – тотожність структури без тотожності 

елементів змісту [261]. Елементи (вузли) мережі мають властивості 

ізоморфізму (схожості). Різні за значенням, величиною, активністю елементи 

утворюють схожі структури. Це особливо яскраво прослідковується у 

соціальних мережах, де всі елементи вважаються «рівнозначними» й 

перебувають на одному ієрархічному рівні; 

– інваріантність структури мереж – уявлення про структуру, як 

інваріантний аспект системи. Інваріантність – це фундаментальні 

співвідношення, які зберігаються в процесі розвитку системи (мережі).  Лише 

інваріанти можуть бути надійним фундаментом для прогнозу. Структури, у 

традиційному їх розумінні, в кращому випадку інерційні й тому менш надійні. 

Розуміння структури як інваріантного аспекту системи є дуже перспективним 

при вивченні просторової організації мереж [138; 261].  

Використання системного підходу дає змогу краще зрозуміти внутрішню 

сутність комунікаційних мереж, їх взаємодію між собою та навколишнім 

середовищем, як природнім так і соціально-економічним.  

Серед групи динамічно-просторових підходів найперспективнішими 

для дослідження комунікаційних мереж на регіональному та локальному рівнях 

є функціонально-генетичний, стадійно-еволюційний та синергетичний. 

Функціонально-генетичний підхід полягає у розгляді мережі не лише з 

позиції функцій (функціонування), а й з позицій виникнення (генезису). Це 

дослідження мереж у процесі їх розвитку у часі та просторі. Практичним 

втіленням генетичного підходу є історико-географічний метод.  

Неможливо зрозуміти сучасний стан та процеси, що відбуваються у 

мережі без глибокого вивчення історій її виникнення, становлення та розвитку. 

Згідно філософського принципу причинності [256, 402], одні явища 

зумовлюють появу, розвиток та функціонування інших. Мережа не може 

утворитися раптово «з нічого». Сучасний стан мережі (системи) зумовлений 

тривалим процесом її розвитку (еволюції) у результаті взаємодії зі зовнішнім 

середовищем. 
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Практична (конструктивна) сторона функціонально-генетичного підходу 

проявляється у прогнозування розвитку мереж. Будь-які події мають 

інформаційні «зародки» у минулому. Це означає, що події й явища, які ми 

спостерігаємо у мережах сьогодні, почали формуватися значно раніше. Отже, за 

принципом історизму, події майбутнього формуються вже сьогодні та повинні 

якимось чином проявлятися зараз. У цьому відношенні головне завдання науки 

полягає у тому, щоб якомога раніше розгледіти інформаційні «зародки» 

майбутніх подій, правильно їх розшифрувати й побудувати достовірний 

прогноз [132, 67]. 

Стадійно-еволюційний підхід – це модифікований варіант еволюційного 

підходу, який передбачає дослідження систем з погляду проходження певних 

етапів (стадій)  у процесі їх розвитку (еволюції). 

Еволюційний підхід – сукупність теоретичних і методологічних положень 

еволюційної теорії, що використовуються в якості концептуальної моделі для 

наукового дослідження, інтерпретації, оцінки та систематизації наукових 

даних, для осмислення гіпотез та вирішення завдань. Еволюція – це певний вид 

змін, відмінна риса якого полягає у тому, що в еволюційному процесі кожен 

новий стан відносно попереднього вважається як більш досконалий у 

кількісному та якісному відношенні, тобто він складніший, більш цінний, більш 

вагомий, ніж попередній. Еволюційний підхід дає каузально-механістичне 

пояснення «доцільності», яка зустрічається у природі та житті людини. 

Еволюція має незворотній характер процесу, який веде до ускладнення, 

диференціації та підвищення рівня організації. Запозичені з біологічної 

еволюційної теорії принципи природнього відбору та адаптації можуть бути 

використані для опису процесів у відкритих системах. Еволюційний підхід у 

науці грає роль системної рефлексії та трактує поняття «еволюція» не як 

однозначне загальноприйняте визначення, а з присутнього їй набору 

властивостей, таких як нелінійність, багатоваріантність, цілісність, стійкість 

структури, й тим самим сприяє утвердженню нового світогляду, виробленню 

нових підходів до еволюції, як принципово відкритого, варіабельного, 
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альтернативного процесу, для якого обов’язково присутній ефективний чи 

раціональний вибір [137]. 

Еволюційний підхід знайшов застосування у сучасній економічній науці 

як еволюційна економіка – новий напрям, в якому економічний розвиток 

розглядається як спонтанний, самовідтворюваний, незворотній процес та 

вивчається за допомогою динамічних методів дослідження. Еволюційна 

економіка вивчає економічні інститути через призму біологічних принципів 

природного відбору у результаті якого «сильніші» інститути «виживають» та 

продовжують своє існування, а «слабші» «гинуть» та зникають з економічної 

арени [127; 146; 372].  

Відбуваються спроби застосувати еволюційний підхід за аналогією з 

економікою й у суспільно-географічних дослідженнях [154; 243; 289]. 

Ймовірнісна логіка, яка лежить в основі еволюційних моделей, може бути 

застосована до просторової еволюції мереж, де нові вузли можуть з’явитися в 

будь-якій точці простору та зв’язки між вузлами будуть залежати як від 

географічного простору (негативно), так і від переваги приєднання. Перевага 

приєднання означає, що новий вузол надає перевагу такому з’єднанню, від 

якого він отримує перевагу (прибуток, преференції). Таким чином, топологія та 

просторова організація мережі буде виглядати випадковою та найчастіше мати 

вигляд спиць, які сходяться в одному центрі (hubs-and-spokes). Таку 

конфігурацію часто мають мережі інфраструктури та соціальні мережі.  

З позицій еволюційної економічної географії (збережено оригінальний 

термін), успіх та поведінка мережі залежить переважно від рутини 

(передбачуваного та регулярного способу функціонування), т.з. «залежність від 

пройденого шляху». Просторова еволюція мереж – це динамічний еволюційний 

процес, який перетворює нейтральний простір у реальні місця. Еволюційна 

економічна географія пояснює економічний розвиток як динамічні структурні 

зміни галузей, мереж, інституцій на різних територіальних рівнях [289]. 

Стадійно-еволюційний підхід у дослідженні суспільного розвитку має 

певну географічну спрямованість. Він передбачає послідовне проходження 
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регіонами окремих стадій (доіндустіальної, індустріальної, постіндустріальної 

та інших). Виділення стадій розвитку суспільства та розкриття еволюційних 

механізмів, що лежать в їх основі, є потужним засобом наукового пояснення 

територіальних відмінностей та особливостей розвитку суспільства як на 

глобальному, так і на регіональному рівнях. Саме такий методологічний 

інструментарій, відповідає завданням сучасної суспільної географії, що 

полягають в адекватній інтерпретації об’єктивних суспільно-територіальних 

процесів та явищ, прогнозуванні їх розвитку та розробленні конструктивних 

заходів, спрямованих на їх раціоналізацію [154]. До еволюційного підходу 

тяжіє також концепція ризоми [74; 306].  

Узагальнюючи праці [38; 131; 228; 231; 256], можна виділити такі стадії 

(етапи) розвитку комунікаційних мереж: 1) зародження; 2) становлення 

(розвитку); 3) зрілості; 4) деградації (розпаду). 

Синергетичний підхід – міждисциплінарний напрям наукових 

досліджень, що виник на початку 70-х рр. ХХ ст. та має за головне своє 

завдання пізнання загальних закономірностей і принципів, які лежать в основі 

процесів самоорганізації у системах різної природи: фізичних, хімічних, 

біологічних, технічних, економічних, соціальних тощо [4]. Тобто 

синергетичним закономірностям підпорядковані функціонування й розвиток 

усіх явищ буття. Іншими словами, увесь світ є синергетичним. 

Синергетика – це наука, що виникла у зв'язку з вивченням 

закономірностей самоорганізації складних відкритих фізико-хімічних систем у 

станах, далеких від рівноваги (нестабільних системах). Із часом було з'ясовано, 

що певні загальні закономірності цих систем є фундаментальними не лише для 

неживої природи, а й для біологічних та соціальних систем, тобто ці 

закономірності набули філософсько-методологічного характеру [161; 249].  

Синергетичний підхід передбачає розгляд, передусім, внутрішньої 

взаємодії у системі, внутрішніх ресурсів і механізмів, які зумовлюють 

еволюційний потенціал системи. В суспільно-географічних дослідженнях 

синергетичний підхід важливий тим, що спонукає враховувати якнайбільшу 
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кількість діючих факторів і процесів для того, щоб якомога ширше охопити 

функціональне середовище, у якому відбуваються досліджувані процеси та 

явища [132, 52]. 

Синергетичний підхід тісно пов’язаний з еволюційним підходом. Він дає 

змогу подолати сучасні уявлення класичної фізики стосовно стійкості та 

«постійності» оточуючого світу та стверджує думку про те, що у світі 

переважають еволюційні процеси, котрі призводять до збільшення 

різноманітності та складності. Перевага синергетики перед іншими напрямами 

полягає у широті концепції, а також тими завданнями, які вона ставить перед 

собою: пізнання загальних принципів, що лежать в основі процесів 

самоорганізації, які реалізуються у фізичних, біологічних, технічних та 

соціальних системах [137].  

Отже, спираючись на структурно- та динамічно-просторові підходи та 

виходячи з теоретико-методологічного доробку суспільної географії, ми 

розглядаємо комунікаційні мережі як складні синергетичні системи, яким 

притаманні динамізм і нестійкість, та розвиток яких має еволюційний характер.  

 

2.2. Методи соціально-географічного дослідження комунікаційних 

мереж регіону  

 

Вивчення комунікаційних мереж є міждисциплінарною проблемою, 

вирішенням якої займається велика кількість наукових дисциплін: економіка, 

соціологія, психологія, технічні дисципліни, історія, філософія, географія та 

багато інших. Кожна наука, опираючись на предмет дослідження та понятійно-

термінологічний та методологічний апарат, сприяє вирішенню певних проблем, 

які виникають в процесі функціонування та розвитку мереж комунікацій.  

Із погляду А. Лефевра, соціальний простір, як і будь-яка реальність, 

методологічно й теоретично описується за допомогою трьох загальних понять: 

форма, структура, функція [100, 153]. Комунікаційні мережі, як проекція 

соціального простору на реальний світ, можуть бути об’єктом формального 
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(загальний опис просторового поширення мереж), структурного (аналіз 

особливостей внутрішньої взаємодії) та функціонального (дослідження 

значення комунікаційних мереж у житті соціуму) аналізу. 

Для нашого дослідження, поміж великої кількості різноманітних 

комунікаційних мереж, нами були обрані: транспортні мережі (автомобільні та 

залізничні), мобільні мережі (3G та 4G мобільних операторів Київстар, 

Vodafone, Lifecell), соціальні Інтернет-мережі (Facebook, Instagram), міграційні 

(сукупність переміщень населення із зміною місця реєстрації), як такі, що 

найкраще репрезентують загальну сукупність.  

Просторово об’єкт нашого дослідження охоплює територію Західної 

України (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, 

Тернопільська, Чернівецька області). Ці області лише після 1939 р. увійшли до 

складу України, що попри помітні внутрішні культурно-історичні відмінності, 

дає підстави розглядати регіон як цілісну просторову одиницю. Населення цих 

територій активно підтримує європейський вектор політики України, реалізовує 

інтенсивні комунікації з країнами ЄС. Це формує унікальну соціально-

економічну, культурну та політичну ситуацію, яка знаходить своє відображення 

в особливостях функціонування та розвитку комунікаційних мереж. 

Базовими територіальними одиницями дослідження ми обрали одиниці 

ІІ рівня адміністративно-територіального устрою України: райони та міста 

обласного підпорядкування. На момент початку дослідження (2019 р.), 

територіальна реформа в Україні ще тривала, а райони та міста обласного 

підпорядкування були базовими одиницями збору статистичної інформації. 

Новоутворені райони (з 1.01.2021 р.) є досить крупними територіальними 

одиницями, які не дають змоги повною мірою прослідкувати особливості 

територіальної диференціації комунікаційних мереж. Використання 

територіальних громад, як первинних одиниць дослідження, неможливе через 

відсутність на сьогодні статистичних даних по них. 

Географічна наука займається вивченням територіальної (геопросторової) 

організації суспільства або його окремої (у нашому випадку – комунікаційних 
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мереж) частини [256]. Саме тому для дослідження розміщення, зв’язків між 

об’єктами та явищами, просторових утворень, можливостей регулювання 

комутаційних мереж використовується велика кількість найрізноманітніших 

методів, як загальнонаукових так і конкретно-наукових.  

Математико-статистичні методи є одними із головних під час аналізу 

комунікаційних мереж. Вивчення мереж розпочинається насамперед із обробки 

величезного масиву даних про функціонування окремих елементів мережі. Далі 

ці дані групують, систематизують; за допомогою обчислень представляють у 

зручній для розуміння та сприйняття формі; визначають коефіцієнти, які дають 

змогу зіставляти різні масиви даних; групують дані у вигляді таблиць; для 

кращої візуалізації будують різноманітні графіки, діаграми, карти і тощо. 

У дослідженні використовувалися такі математико-статистичні методи: 

парної кореляції, нормування показників, кластеризації, центрографічні методи 

та ін.  

Для аналізу рівня розвитку комунікаційних мереж Західної України ми 

використовували запропонований нами інтегральний індекс комунікаційних 

мереж (ІІКМ), який складається з 4 блокових індексів: індекс транспортних 

мереж (ІТМ), індекс мобільних мереж (ІМбМ), індекс соціальних мереж (ІСМ), 

індекс міграційних мереж (ІМгМ). Усі блокові індекси є рівнозначними та 

мають однакову вагу. 

Інтегральний індекс комунікаційних мереж (ІІКМ) обчислювався як сума 

окремих його блоків за формулою: 

ІІКМі = (ІТМі + ІМбМі + ІСМі + ІМгМі),     (2.1) 

де ІІКМі – інтегральний індекс комунікаційних мереж і-ї адміністративно-

територіальної одиниці; ІТМі – індекс транспортних мереж і-ї адміністративно-

територіальної одиниці; ІМбМі – індекс мобільних мереж і-ї адміністративно-

територіальної одиниці; ІСМі – індекс соціальних мереж і-ї адміністративно-

територіальної одиниці; ІМгМі – індекс міграційних мереж і-ї адміністративно-

територіальної одиниці.  
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Щоб уникнути різномасштабності, зробити показники співставними для 

подальшого аналізу, здійснювалося нормування даних за формулами [36; 255]: 

для показників стимуляторів (чим більше значення, тим краще): 

   ,       (2.2) 

для показників дестимуляторів (чим більше значення, тим гірше): 

   ,       (2.3) 

де xі – нормоване значення і-го показника; xфакт – фактичне значення і-го 

показника; xмакс – максимальне значення і-го показника; xмін – мінімальне 

значення і-го показника. 

Блокові індекси (ІТМ, ІМбМ, ІСМ, ІМгМ) обчислювалися як середнє 

арифметичне часткових нормованих показників, які входять до їх складу. Усі їх 

часткові показники є рівнозначними та мають однакову вагу.  

Індекс транспортних мереж (ІТМ) обчислювався за формулою: 

ІТМі = (t1і + t2і + t3і+ t4і+ t5і + t6і+ t7і + t8і + t9і+ t10і)/10,  (2.4) 

де ІТМі – індекс транспортних мереж і-ї адміністративно-територіальної 

одиниці; t1і – нормоване значення показника довжина залізничних колій і-ї 

адміністративно-територіальної одиниці (км); t2і – нормоване значення 

показника щільність залізничних колій і-ї адміністративно-територіальної 

одиниці (км/1000 км
2
); t3і – нормоване значення показника коефіцієнт Енгеля 

для залізниць і-ї адміністративно-територіальної одиниці; t4і – нормоване 

значення показника довжина автомобільних доріг і-ї адміністративно-

територіальної одиниці (км); t5і – нормоване значення показника щільність 

автомобільних доріг і-ї адміністративно-територіальної одиниці (км/1000 км
2
); 

t6і – нормоване значення показника коефіцієнт Енгеля для автомобільних доріг 

і-ї адміністративно-територіальної одиниці; t7і – нормоване значення показника 

обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом і-ї адміністративно-

територіальної одиниці (тис. т); t8і – нормоване значення показника обсяг 

перевезених вантажів автомобільним транспортом і-ї адміністративно-
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територіальної одиниці (т/особу); t9і – нормоване значення показника 

вантажообіг автомобільного транспорту і-ї адміністративно-територіальної 

одиниці (млн ткм); t10і – нормоване значення показника вантажообіг 

автомобільного транспорту і-ї адміністративно-територіальної одиниці 

(ткм/особу). 

Індекс мобільних мереж (ІМбМ) обчислювався за формулою: 

ІМбМі = (с1і + с2і + с3і+ с4і+ с5і + с6і+ … + с12і)/12,    (2.5) 

де ІМбМі – індекс мобільних мереж і-ї адміністративно-територіальної одиниці; 

c1і – нормоване значення показника площа покриття мобільної мережі 

3G Kyivstar і-ї адміністративно-територіальної одиниці (км
2
); c2і – нормоване 

значення показника частка території, охопленої мобільною мережею 

3G Kyivstar і-ї адміністративно-територіальної одиниці (%); c3і – нормоване 

значення показника площа покриття мобільної мережі 4G Kyivstar і-ї 

адміністративно-територіальної одиниці (км
2
); c4і – нормоване значення 

показника частка території, охопленої мобільною мережею 4G Kyivstar і-ї 

адміністративно-територіальної одиниці (%); c5і – нормоване значення 

показника площа покриття мобільної мережі 3G Lifecell і-ї адміністративно-

територіальної одиниці (км
2
); c6і – нормоване значення показника частка 

території, охопленої мобільною мережею 3G Lifecell і-ї адміністративно-

територіальної одиниці (%); c7і – нормоване значення показника площа 

покриття мобільної мережі 4G Lifecell і-ї адміністративно-територіальної 

одиниці (км
2
); c8і – нормоване значення показника частка території, охопленої 

мобільною мережею 4G Lifecell і-ї адміністративно-територіальної одиниці (%); 

c9і – нормоване значення показника площа покриття мобільної мережі 

3G Vodafone і-ї адміністративно-територіальної одиниці (км
2
); c10і – нормоване 

значення показника частка території, охопленої мобільною мережею 

3G Vodafone і-ї адміністративно-територіальної одиниці (%); c11і – нормоване 

значення показника площа покриття мобільної мережі 4G Vodafone і-ї 

адміністративно-територіальної одиниці (км
2
); c12і – нормоване значення 
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показника частка території, охопленої мобільною мережею 4G Vodafone і-ї 

адміністративно-територіальної одиниці (%). 

Індекс соціальних мереж (ІСМ) обчислювався за формулою: 

   ІСМі = (s1і + s2і + s3і+ s4і)/4,     (2.6) 

де ІСМі – індекс соціальних мереж і-ї адміністративно-територіальної одиниці; 

s1і – нормоване значення показника кількість користувачів соціальної інтернет-

мережі Facebook і-ї адміністративно-територіальної одиниці (осіб); s2і – 

нормоване значення показника рівень проникнення соціальної інтернет-мережі 

Facebook і-ї адміністративно-територіальної одиниці (%); s3і – нормоване 

значення показника кількість користувачів соціальної інтернет-мережі 

Instagram і-ї адміністративно-територіальної одиниці (осіб); s4і – нормоване 

значення показника рівень проникнення соціальної інтернет-мережі Instagram і-

ї адміністративно-територіальної одиниці (%). 

Індекс міграційних мереж (ІМгМ) обчислювався за формулою: 

ІМгМі = (m1і + m2і + m3і+ m4і+ m5і + m6і+ m7і + m8і)/8,  (2.7) 

де ІМгМі – індекс міграційних мереж і-ї адміністративно-територіальної 

одиниці; m1і – нормоване значення показника чисельність прибулих і-ї 

адміністративно-територіальної одиниці (осіб); m2і – нормоване значення 

показника чисельність вибулих і-ї адміністративно-територіальної одиниці, 

(осіб); m3і – нормоване значення показника сальдо міграцій населення і-ї 

адміністративно-територіальної одиниці (осіб); m4і – нормоване значення 

показника обсяг міграцій населення і-ї адміністративно-територіальної одиниці, 

(осіб); m5і – нормоване значення показника коефіцієнт прибуття населення і-ї 

адміністративно-територіальної одиниці (на 1000 осіб); m6і – нормоване 

значення показника коефіцієнт вибуття населення і-ї адміністративно-

територіальної одиниці (на 1000 осіб); m7і – нормоване значення показника 

коефіцієнт сальдо міграцій населення і-ї адміністративно-територіальної 

одиниці (на 1000 осіб); m8і – нормоване значення показника коефіцієнт обсягу 

міграцій населення і-ї адміністративно-територіальної одиниці (на 1000 осіб). 
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Для визначення рівня соціально-економічного розвитку територій та 

співставлення його із рівнем розвитку комунікацій використовувався 

запропонований нами індекс розвитку території (ІРТ), який обчислювався за 

формулою:  

ІРТі = х1і + х2і + х3і+ х4і+х5і + х6і+ … + х18 і,  (2.8) 

де, ІРТі – індекс розвитку території і-ї адміністративно-територіальної одиниці; 

x1і – нормоване значення показника площа і-ї адміністративно-територіальної 

одиниці (км
2
); x2і – нормоване значення показника чисельність наявного 

населення і-ї адміністративно-територіальної одиниці (осіб, середні значення за 

2015–2019 рр.); x3і – нормоване значення показника щільність населення і-ї 

адміністративно-територіальної одиниці (осіб/км
2
, середні значення за 2015–

2019 рр.); x4і – нормоване значення показника рівень урбанізації і-ї 

адміністративно-територіальної одиниці (%, середні значення за 2015–

2019 рр.); x5і – нормоване значення показника кількість підприємств-

юридичних осіб і-ї адміністративно-територіальної одиниці (одиниць, середні 

значення за 2015–2019 рр.); x6і – нормоване значення показника кількість 

підприємств-юридичних осіб і-ї адміністративно-територіальної одиниці 

(одиниць на 1000 осіб, середні значення за 2015–2019 рр.); x7і – нормоване 

значення показника обсяг реалізованої продукції підприємствами-юридичними 

особами і-ї адміністративно-територіальної одиниці (тис. грн, середні значення 

за 2015–2019 рр.); x8і – нормоване значення показника обсяг реалізованої 

продукції підприємствами-юридичними особами і-ї адміністративно-

територіальної одиниці (грн на 1 особу, середні значення за 2015–2019 рр.);  

x9і – нормоване значення показника кількість фізичних осіб-підприємців (ФОП) 

і-ї адміністративно-територіальної одиниці (одиниць, середні значення за 2015–

2019 рр.); x10і – нормоване значення показника кількість ФОП і-ї 

адміністративно-територіальної одиниці (одиниць на 1000 осіб, середні 

значення за 2015–2019 рр.); x11і – нормоване значення показника обсяг 

реалізованої продукції ФОП і-ї адміністративно-територіальної одиниці 

(тис. грн, середні значення за 2015–2019 рр.); x12і – нормоване значення 



115 

показника обсяг реалізованої продукції ФОП і-ї адміністративно-територіальної 

одиниці (грн на 1 особу, середні значення за 2015–2019 рр.); x13і – нормоване 

значення показника доходи місцевих бюджетів і-ї адміністративно-

територіальної одиниці (грн, середні значення за 2018–2020 рр.); x14і – 

нормоване значення показника доходи місцевих бюджетів і-ї адміністративно-

територіальної одиниці (грн на 1 особу, середні значення за 2018–2020 рр.);  

x15і – нормоване значення показника видатки місцевих бюджетів і-ї 

адміністративно-територіальної одиниці (грн, середні значення за 2018–

2020 рр.); x16і – нормоване значення показника видатки місцевих бюджетів і-ї 

адміністративно-територіальної одиниці (грн на 1 особу, середні значення за 

2018–2020 рр.); x17і – нормоване значення показника дефіцит (-) / профіцит (+) 

місцевих бюджетів і-ї адміністративно-територіальної одиниці (грн, середні 

значення за 2018–2020 рр.); x18і – нормоване значення показника дефіцит (-) / 

профіцит (+) місцевих бюджетів і-ї адміністративно-територіальної одиниці 

(грн на 1 особу, середні значення за 2018–2020 рр.). 

Важливе місце у географічних дослідженнях займають центрографічні 

методи. Порівняльний аналіз місцеположень центрів комунікаційних мереж 

(комунікацентрів) із географічними центрами (геоцентрами), демографічними 

центрами (демоцентрами) територій, встановлених за допомогою цього методу, 

дає змогу виявити специфіку розміщення та концентрації населення та 

комунікацій на досліджуваній території, з’ясувати причини просторових 

зрушень у комунікаційних мережах та системах розселення населення певної 

території протягом значного проміжку часу та виявити особливості формування 

просторового каркасу територій. Це зумовлює потребу в проведенні досліджень 

географічної, комунікаційної та демографічної центричності різних територій, 

особливо на рівні низових адміністративних одиниць, та аналізі геопросторових 

взаємодій різних географічних об’єктів між собою у контексті такої концепції 

як «центр-периферія» [94; 95]. 

Обчислення необхідних просторових параметрів (площа, координати 

центроїдів) проводилося на основі просторових даних відкритого сервісу 
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OpenStreetMap [310]. У програмному середовищі QGIS Desktop 2.14.9 для 

тематичного шару admin_level_4_multipolygons (адміністративно-територіальні 

одиниці другого рангу – райони та міста обласного підпорядкування) були 

визначені координати центроїдів та площі полігонів.  

Розрахунки координат центрів проводилося у програмному середовищі 

MS Excel. Координати центрів обчислювалися за формулами, запропонованими 

Д. Мендєлєєвим та його сином І. Мендєлєєвим і вдосконаленими 

Б. Вейнбергом [26, 370]:  
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де L – широта центру; D – довгота центру; li – широта центру (центроїду) і-ї 

територіальної одиниці; di – довгота центру (центроїду) і-ї територіальної 

одиниці; pi – вага (площа, чисельність населення, інтегральний індекс 

комунікаційних мереж) і-ї  територіальної одиниці. 

Методи класифікації та типізації – це групування окремих параметрів 

функціонування комунікаційних мереж за певною ознакою. У географічних 

дослідження, крім того, використовуються особливі «просторові» способи 

типізації – районування, кластеризації, просторової типізації.  

Кластеризація (англ. clustering) – це процес виділення кластерів на основі 

кластерного аналізу (англ. data clustering) – математичної задачі, спрямованої 

на розбиття заданої вибірки об'єктів (ситуацій) на підмножини, які називаються 

кластерами, так, щоб кожен кластер складався з схожих об'єктів, а об'єкти 

різних кластерів істотно відрізнялися. Тобто міра відстані між об’єктами 

усередині кластеру повинна бути меншою, ніж між об’єктами різних кластерів. 

Кластерний аналіз відноситься до групи методів нечітких класифікацій, 

основний його недолік – неоднозначність результатів залежно від обраного 

дистанційного коефіцієнту та методу кластеризації. Як правило, його 
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застосовують для з’ясування загальної ситуації на початкових стадіях 

дослідження. 

На завершальних етапах дослідження на основі кластеризації параметрів 

комунікаційних мереж нами було виділено функціональні типи таксонів 

комунікаційної мережі Західної України із подібними особливостями 

функціонування та розвитку комунікаційних мереж. Кластеризація 

адміністративно-територіальних одиниць ІІ рангу Західної України 

здійснювалася на основі 34 нормованих показників, які характеризують 

комунікаційні мережі. Ці ж показники використовувалися й для обчислення 

інтегрального індексу комунікаційних мереж (ІІКМ). 10 показників 

характеризують транспортну складову комунікаційних мереж (ІТМ), 12 – 

складову мобільних мереж (ІМбМ), 4 – соціальних мереж (ІСМ); 8 – 

міграційних мереж (ІМгМ) (формули 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7). Усі блокові індекси є 

рівнозначними та мають однакову вагу. 

Процедуру кластеризації було здійснено у програмному середовищі 

Statistica 10.0 методом К середніх. Для різних рівнів узагальнення, почергово 

кількість кластерів вибиралася від 2 до 12. 

Будь-яке географічне дослідження повинно включати картографічні 

методи. При аналізі комунікаційних мереж застосовуються як традиційна 

картографія, так і картографія, що ґрунтується на топологічному підході. 

Традиційна (класична) картографія ґрунтується на геометрії Евкліда та 

правильному представлені кутів і відстаней для відображення реального 

фізичного світу. Вона застосовується для зображення мережі шляхів 

сполучення, кількості користувачів мереж, мігрантів у розрізі територіальних 

одиниць та ін. Головним завданням при топологічному підході є не 

представлення областей, районів або класифікація об'єктів, а зосередження 

уваги на зв’язках, тобто на наявності або відсутності зв’язності між об’єктами 

[148, 93].  

Нині значення такого чинника в житті суспільства як відстань 

зменшується за рахунок розвитку комунікацій, особливо мережі Інтернет. 
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Замість поняття відстані стає важливішим розуміння особливостей мережевих 

структур. Тобто можна сказати, що існують причини в різному тлумаченні 

понять кіберкарти та географічної карти.  

Сьогодні існує значний доробок щодо теоретичних та методологічних 

підходів картографування кіберпростору [284; 309; 346; 347; 349], які 

базуються переважно на візуалізації 2.5D і 3D моделей. 

 

2.3. Особливості дослідження різних видів комунікаційних мереж 

регіону  

 

Транспортні мережі є одним із найдавніших об’єктів вивчення географії. 

Понятійно-термінологічний та методологічний апарат географії транспорту є 

одним із найбільш сформованих порівняно з соціальними, мобільними та 

міграційними мережами.  

Для аналізу транспортних мереж використовувалися такі показники:  

– довжина шляхів сполучення (транспортної мережі); 

– щільність шляхів сполучення (транспортної мережі); 

– коефіцієнт Енгеля. 

Базовим показником дослідження є довжина шляхів сполучення. Для 

регіонального рівня (адміністративні області) статистичні дані бралися із 

статистичного збірника «Транспорт України 2019» [235].  

Первинні статистичні дані щодо шляхів сполучення у розрізі 

територіальних одиниць другого рівня (райони та міста обласного 

підпорядкування) бралися із тематичних шарів відкритого картографічного 

сервісу OpenStreetMap [310]. Із загального шару усіх шляхів сполучень 

gis_osm_roads_free_1.shp ми спочатку вибрали усі об’єкти з теґом “highway” 

(основний теґ, який використовується для ідентифікації усіх видів доріг, вулиць 

або стежок). В OpenStreetMap, highway (дорога) – це будь-яка дорога, маршрут, 

шлях або напрямок на землі, що з’єднує одне місце з іншим, і вимощена або 

якимось чином облаштована для пересування автомобілів, велосипедів, 
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пішоходів, вершників тощо (за виключенням поїздів) [427]. З доріг (highway) 

були вибрані лише автомобільні шляхи категорій trunk, primary, secondary, 

tertiary, unclassified (відповідно, теги: trunk, primary, secondary, tertiary, 

unclassified), які відповідають міжнародним, національним, регіональним, 

територіальним, обласним, районним автомобільним дорогам загального 

користування згідно національної класифікації (табл. 2.1). Ми не включали до 

аналізу дороги з теґом “residential” – під’їзні шляхи до житлових помешкань, 

маленькі вулички та провулки з переважно житловими будинками вздовж 

вулиці, транзитний рух по яким можливий, але не бажаний [427]. Із загального 

шару усіх залізниць gis_osm_railways_free_1.shp вибиралися лише колії 

«нормальної» ширини (тег: rail) та «вузькоколійки» (тег: narrow_gauge) [365].  

Після цього у програмному середовищі ГІС пакету QGIS Desktop 2.14.9 

було обчислено загальну довжину шляхів сполучення усередині полігонів 

адміністративно-територіального поділу ІІ рангу (районів та обласних міст).  

Серед переваг такого методу можна назвати: 1) інформація отримана у 

розрізі усіх адміністративно-територіальних одиниць ІІ рангу, тоді як наявні 

офіційні дані об’єднують міста обласного підпорядкування із прилеглими до 

них районами; 2) до автодоріг також включаються головні вулиці населених 

пунктів, які також відіграють важливу роль у комунікаціях; 3) отримується 

інформація про усі залізничні колії (під’їзні, паралельні тощо), а не лише про 

магістральні залізничні шляхи загального користування. Серед недоліків такої 

методики можна назвати: 1) можливі неточності (картографування у 

OpenStreetMap здійснюється за принципом Wiki); 2) різні типи колій, навіть 

різні частини магістральних залізниць мають різне значення для розвитку 

території. 

Рівень забезпеченості території шляхами сполучення визначається за 

допомогою показника щільності транспортної мережі Dt. Вона вимірюється 

як відношення протяжності довжини мережі L до площі території S [51; 52]: 

      
      

 
 ,      (2.11) 
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де Dt.– щільність транспортної мережі, км/1000 км
2
; L – довжина транспортної 

комунікаційної мережі, км; S – загальна площа території км
2
. 

Проте для двох регіонів, які мають однакову площу території, але різну  

чисельність населення, потреба в транспорті не буде однаковою. Тому для 

аналізу транспортної забезпеченості територій часто застосовують 

комплексний коефіцієнт Енгеля, що визначає густоту мережі з врахуванням 

площі території та чисельності населення Dе [234; 262]: 

      
  

√  
 ,      (2.12) 

де Dе – коефіцієнт Енгеля; L – довжина комунікаційної мережі, км; S – площа 

території км
2
; Н – чисельність населення території, тис. осіб. 

Крім кількісних характеристик, при аналізі транспортної мережі велике 

значення має якісна характеристика шляхів сполучення. Є низка класифікацій 

автомобільних доріг [48; 57]. Для нас інтерес представляють передусім їх поділ 

за значенням та покриттям. 

Згідно діючого законодавства України, за значенням автомобільні 

дороги поділяються на [57]: 

– автомобільні дороги загального користування; 

– вулиці й дороги міст та інших населених пунктів; 

– відомчі (технологічні) автомобільні дороги (внутрішньогосподарські 

технологічні дороги, що знаходяться у власності юридичних або фізичних осіб); 

– автомобільні дороги на приватних територіях (розташовані на 

територіях, власниками яких є юридичні (недержавні) або фізичні особи); 

– спеціального призначення (під'їзди до військових та інших режимних 

об'єктів, великих залізничних вузлів, станцій, переправ, морських та річкових 

портів, а також автомобільні дороги оборонного значення). 

У роботі аналізувалися автомобільні дороги загального користування, 

які, у свою чергу, поділяються на дороги державного значення (міжнародні, 

національні, регіональні та територіальні дороги) та дороги місцевого значення 

(обласні та районні дороги). 
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Автомобільні дороги загального користування перебувають у державній 

власності й є складовою частиною Єдиної транспортної системи України та 

задовольняють потреби суспільства в автомобільних пасажирських і вантажних 

перевезеннях. 

Дороги державного значення поділяються на міжнародні, національні, 

регіональні та територіальні дороги [57]. 

До міжнародних автомобільних доріг належать дороги, що суміщаються 

з міжнародними транспортними коридорами та/або входять до Європейської 

мережі основних, проміжних, з’єднувальних автомобільних доріг та 

відгалужень, мають відповідну міжнародну індексацію й забезпечують 

міжнародні автомобільні перевезення. Міжнародні дороги позначаються 

літерою «М».  

До національних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, що 

суміщені з національними транспортними коридорами й не належать до 

міжнародних автомобільних доріг, та з’єднують Київ, адміністративний центр 

Автономної Республіки Крим, адміністративні центри областей, місто 

Севастополь між собою, великі промислові та культурні центри з 

міжнародними автодорогами. Національні дороги позначаються літерою «Н».  

До регіональних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, що 

з’єднують дві або більше областей між собою; з’єднують основні міжнародні 

автомобільні пункти пропуску через державний кордон, морські та авіаційні 

порти міжнародного значення, найважливіші об’єкти національної культурної 

спадщини, курортні зони з міжнародними та національними автомобільними 

дорогами. Регіональні дороги позначаються літерою «Р».  

До територіальних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, 

що з’єднують адміністративні центри Автономної Республіки Крим і областей 

із районними центрами, містами обласного значення, міста обласного значення 

між собою та адміністративні центри районів між собою; сполучають із 

дорогами державного значення основні аеропорти, морські та річкові порти, 

залізничні вузли, об’єкти національного та культурного надбання та курортного 
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й природно-заповідного фонду, автомобільні пункти пропуску міжнародного та 

міждержавного значення через державний кордон. Територіальні дороги 

України позначаються літерою «Т» і чотиризначним цифровим індексом в 

якому перші дві цифри – індекс області, дві другі – номер дороги [57]. 

Автомобільні дороги місцевого значення складають основну частку 

сучасної автодорожньої мережі й поділяються на обласні та районні. 

До обласних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, що 

з’єднують адміністративні центри Автономної Республіки Крим і областей з 

іншими населеними пунктами в межах Автономної Республіки Крим чи області 

та із залізничними станціями, аеропортами, річковими портами, пунктами 

пропуску через державний кордон, місцями відпочинку й не належать до доріг 

державного значення. Обласні дороги України позначаються літерою «О» і 

шестизначним цифровим індексом, у якому перші дві цифри – індекс області. 

До районних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, що 

з’єднують адміністративні районні центри з іншими населеними пунктами, інші 

населені пункти між собою, з підприємствами, об'єктами культурного значення, 

іншими дорогами загального користування у межах району. Районні дороги 

України позначаються літерою «С» і шестизначним цифровим індексом, у 

якому перші дві цифри – індекс області [57]. 

У практиці зарубіжних держав використовується дещо інша класифікація 

доріг за рангом [365]. Нашим дорогам загального користування відповідають 

trunk, primary, secondary, tertiary, unclassified (табл. 2.1).  

Trunk – важливі дороги, які не є автомагістралями; автомобільні дороги, 

що входять в Європейські транспортні коридори; автомобільні дороги 

національного значення; міжрегіональні траси, що формують опорну мережу 

автодоріг країни. Автодороги, через які проходить пасажирський та вантажний 

міжрегіональний трафік далекого слідування; дороги, що послідовно з’єднують 

кілька великих міст регіону; дороги до міжнародних аеропортів та великих 

морських та річкових портів. 
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Primary – автомобільні дороги регіонального значення, що з’єднують 

міста та/або обласні центри. Дороги міжрегіонального значення, які не 

належать до категорії trunk. В населених пунктах – центральні магістралі міст 

(у невеликих населених пунктах можуть бути відсутні). 

Secondary – автомобільні дороги обласного значення, які з’єднують 

обласні центри з великими населеними пунктами (районними центрами), а 

також великі населені пункти між собою. В населених пунктах – основні 

магістралі районів міста (в невеликих населених пунктах можуть бути 

відсутні).  

Tertiary – головні автошляхи серед автомобільних доріг місцевого 

значення. Наприклад: з’єднують районні центри з селами; кілька сіл між собою. 

В населених пунктах – транзитні вулиці мікрорайонів. 

Unclassified – решта автошляхів місцевого значення, що утворюють 

низову сполучну мережу доріг. В населених пунктах – звичайні невеликі 

вулиці/провулки з переважно нежитловими будівлями вздовж вулиці та 

проїзди, за якими здійснюється рух транспортних засобів до доріг, позначених 

тегами highway = residential та highway = living_street [365]. 

За покриттям автошляхи поділяються на 2 групи: з твердим покриттям 

та ґрунтові [48].  

З твердим покриттям – автомобільні дороги з одношаровим чи 

багатошаровим дорожнім покриттям, яке складається з різних видів ущільнених 

дорожніх сумішей або кам'яних матеріалів (щебінь, гравій, шлак), оброблених 

або не оброблених в'яжучими сумішами. Автошляхи з твердим покриттям 

поділяються на: цементобетонні; асфальтобетонні; чорні шосе; білі щебеневі, 

гравійні шосе; бруківка. 

Ґрунтові – дороги, проїзна частина яких поліпшена введенням 

каркасних добавок (гравію, шлаку та ін.). Це нижчий тип покриття, який 

потребує постійного вирівнювання для запобігання виникненню колій. 

За Державними будівельними нормами України та технічними 

характеристиками автомобільні дороги поділяються на 5 категорій (табл. 2.1). 
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Немає чіткої відповідності між класифікаціями автодоріг за значенням та за 

категорією. Навіть одна й таж дорога на різних ділянках може мати різний клас. 

Загалом, до доріг I і II категорій відносяться дороги державного значення 

(міжнародні, національні, регіональні), основні магістральні дороги 

загальноукраїнського на міжнародного значення. До доріг II-III категорії 

відносяться автомобільні дороги державного значення (переважно 

територіальні), що зв’язують адміністративні райони, промислові та культурні 

центри. Дороги IV і V категорій мають, як правило, місцеве (обласні та 

районні) значення (табл. 2.2). 

Таблиця 2.1 

Класифікація автомобільних доріг за категоріями*  

Показник / Категорія Iа / Iб II III IV V 

Розрахункова перспективна 

інтенсивність руху, авт./добу 

> 10000 3000–

10000 

1000–

3000 

150–

1000 

<150 

Розрахункова швидкість руху на 

рівнинній місцевості, авт./добу 

130/110 90 90 90 90 

Розрахункова швидкість руху на 

рівнинній місцевості, авт./добу 

100/90 70 60 50 40 

Розрахункова швидкість руху на 

гірській місцевості, авт./добу 

80/70 60 50 30 30 

Кількість смуг руху, шт. 4;6;8 /4;6; 2 2 2 1 

Ширина смуги руху, м 3,75 3,75 3,50 3,00 4,50 

Ширина узбіччя, м 3,75 3,75 2,50 2,00 1,75 

Ширина розділювальної смуги, м 6/3 - - - - 

Коефіцієнт надійності 0,97 0,95 0,90 0,85 0,75 

* Складено автором на основі [48].  

 

Таблиця 2.2 

Класифікація автомобільних доріг в Україні та за даними OpenStreetMap* 

Національна 

класифікація за 

значенням 

Переважна категорія 

доріг 

Класифікація 

OpenStreetMap 

Ваговий 

коефіцієнт 

Міжнародні І-ІІ trunk 1,25 

Національні І-ІІ primary 1,25 

Регіональні ІІ-III 

Територіальні II-ІІІ secondary 1,00 

Обласні IV-V tertiary 0,75 

Районні IV-V unclassified 0,75 

* Складено автором на основі [48; 57; 365]. 
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Порівняння класифікацій доріг за значенням (рангом) в Україні та 

картографічного сервісу OpenStreetMap загалом показує співпадіння груп 

(додаток А, табл. 2.2). Відмінністю є те, що  національні та регіональні дороги 

вітчизняної класифікації об’єднуються у групу primary в OpenStreetMap.  

Автошляхи різного рангу відіграють не однакове значення у 

комунікаційній мережі регіону. Як правило, чим виший ранг (значення) дороги, 

тим вона кращої якості й тим більш вагоме її значення у розвитку економіки. 

Проте реалії українського сьогодення такі, що часто й міжнародні автомобільні 

дороги можуть перебувати у незадовільному стані. Немає чіткої відповідності 

між значенням дороги та її категорією [48]. Тому класифікація доріг за 

значенням має дещо умовний характер.  

Враховуючи неоднакове значення автошляхів для розвитку територій, 

неоднакові їх технічні параметри (табл 2.1) та з метою поєднання якісних та 

кількісних показників було надано вагові коефіцієнти різним типам доріг: trunk 

– 1,25, primary – 1,25, secondary – 1,0, tertiary – 0,75, unclassified – 

0,75(табл. 2.2). Оскільки класифікація доріг за категорією передбачає широку 

варіацію параметрів та відсутність чітких меж між окремими групами (табл 

2.1), неможливо точно обґрунтувати вагові коефіцієнти. Запропоновані нами 

значення відображають найпростіший поділ доріг на три групи: найважливіші 

(1,25), головні (1,0), другорядні (0,75).  

Дослідженням мереж мобільного зв’язку займається велика кількість 

наукових дисциплін: від технічних наук, які вивчають різноманітні 

технологічні аспекти приладів до наук медичного профілю, які вивчають вплив 

електромагнітного випромінювання мобільної інфраструктури на організми та 

довкілля. Усі ці науки використовують різноманітні підходи та методики, які є 

«традиційними» для цих дисциплін. 

Існує низка досліджень просторових аспектів функціонування мереж 

мобільного зв’язку [274; 292; 300; 321; 322; 342; 380; 390; 400; 401; 445 та ін.] із 

найрізноманітнішими методами та методикою дослідження. Через новизну та 

багатогранність об’єкта дослідження поки що не існує якась єдина, 
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стандартизована методика дослідження. Умовно усі напрями географічних 

досліджень мобільних мереж можна поділити на такі: 

1) дослідження апаратної складової мереж (поширення передавальних 

станцій; охоплення території послугою, аналіз поширення мобільних пристроїв 

тощо); 

2) дослідження програмної складової мобільних мереж (покоління 

мобільного зв’язку, протоколи передачі даних; взаємодія між різними 

мережами; операційні системи на мобільних пристроях; поширення програм та 

додатків тощо); 

3) дослідження інформації, яка циркулює у мобільних мережах (мова, 

ідеї, мультимедіа, фейки, меми, емоджі, час появи інформації та ін.); 

4) дослідження взаємодії індивідів у мобільних мережах (вивчення 

соціальних мереж, як окремих індивідів, так і цілих соціальних груп); 

5) дослідження впливу мобільного зв’язку на довкілля (інтенсивність 

електромагнітного випромінювання на різних територіях); 

6) дослідження різноманітних соціально-економічних аспектів життя 

людини за допомогою смартфонів, як інформації про індивідів (смартфон у 

якості GPS (переміщення у межах міста, маятникові міграції, мандрівки), 

таргентингова реклама через пошук товарів; складання соціальних портретів на 

основі даних соцмереж та групи друзів тощо). 

Остання група представляє собою конструктивний синтез попередніх 

п’яти напрямів.  

Джерельною базою дослідження мобільних мереж є дані операторів 

мобільного зв’язку. Проте тут виникає проблема доступу до первинної 

статистичної інформації. Оператори мобільного зв’язку – це приватні компанії, 

які намагаються оберігати персональні дані свої клієнтів. Тому отримати 

первинні дані надзвичайно важко.  

Наше дослідження виконувалося переважно у межах перших двох 

підходів: поширення мобільних мережі по території та дослідження програмної 

складової (покоління 3G/4G мобільного зв’язку). 
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Кучерявий А. та ін. (2016) прогнозують такі перспективні напрями 

дослідження мереж мобільного зв’язку: аналіз бездротових сенсорних мереж та 

Інтернету речей; дослідження тактильного Інтернету; вивчення доповненої 

реальності; дослідження літаючих сенсорних мереж (дрони та інші безпілотні 

літальні апарати); вивчення мобільних мереж п’ятого (5G) та шостого (6 G) 

поколінь; дослідження програмно-конфігурованих мереж [92]. 

Аналіз мереж мобільного зв’язку в нашому дослідженні здійснювався на 

основі таких показників: 

– площа території, яка охоплена мережею (площа мобільної мережі); 

– частка покриття території мережею. 

Базовим показником дослідження є площа мобільної мережі у розрізі 

адміністративних районів. Первинні дані дослідження щодо площі були взяті із 

сайтів основних операторів мобільного зв’язку України: Kyivstar [72], Vodafone 

[71], Lifecell [73]. Потім у програмному середовищі ГІС пакету QGIS Desktop 

2.14.9, було обчислено покриття 6 мереж мобільного зв’язку (3G Kyivstar, 4G 

Kyivstar, 3G Vodafone, 4G Vodafone, 3G Lifecell, 4G Lifecell) усередині 

полігонів адміністративно-територіального поділу ІІ рангу (районів та обласних 

міст). Дані показують поширення мобільних мереж станом на 1.02.2021 р.  

Рівень забезпеченості території мобільною мережею вважаємо доцільним 

визначати за допомогою показника частка покриття території мобільною 

мережею Dm, що  вимірюється як відношення площі мобільної мережі Sm до 

загальної площі території S: 

      
   

 
 100 % ,     (2.13) 

де Dm – частка покриття території мобільною мережею, км/1000 км
2
; Sm – площа 

мобільної мережі, км
2
; S – загальна площа території, км

2
. 

Аналіз мереж різних поколінь, різних операторів мобільного зв’язку дає 

змогу дослідити особливості просторової диференціації мобільних мереж у 

Західній Україні, ідентифікувати території з кращим та гіршим забезпеченням 

мобільним зв’язком [64]; виявити території з домінуванням однієї мережі.  
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Соціальні інтернет-мережі є ще не до кінця вивченим феноменом. Про 

динамічність поняття свідчить відсутність усталеної термінології. Хоча в 

українській науковій літературі та побутовому спілкуванні переважно 

використовується термін «соціальна мережа», на нашу думку, слід вживати 

термін «соціальна інтернет-мережа». Схожа картина із відсутністю 

уніфікованого терміну спостерігається в англомовному середовищі. Тут 

зустрічаються терміни «social networking service» (соціальний мережевий сервіс), 

«social networking site» (соціальний мережевий сайт), SNS (абревіатура першого 

та другого термінів), «social media» (соціальні засоби інформації) [201]. 

Соціальні інтернет-мережі є досить специфічним об’єктом дослідження, з 

одного боку, вони є технологією, а з іншого – продуктом соціальних відносин. 

Мережі базуються не лише на основі програм та мережевих протоколів 

(software), а й залежать від роботи цілком фізичних елементів: серверів, 

комп’ютерів, планшетів. смартфонів, мікросхем, плат та ін. (hardware). 

Відповідно, соціальні мережі можна досліджувати, як: 1) результати взаємодії 

людей у віртуальному просторі, 2) інфраструктуру у реальному просторі, яка 

забезпечує функціонування соціальних інтернет-мереж; 3) поведінку людей у 

фізичному просторі (геопросторі) під впливом соціальних інтернет-мереж. 

Соціальні мережі можна вивчати з позиції теорії дифузії нововведень 

T. Hägerstrand [335]. Як правило, великі міста, як центри інновацій, є фокусами 

поширення соціальних мереж [180; 184; 384; 387].  

При дослідженні віртуальних комунікаційних мереж використовують як 

традиційні методи, так і сучасні. Соціологічні методи, як правило, ґрунтуються 

на формуванні вибірки та вибірковому дослідженні (наприклад, анкетування, 

інтерв’ю, контент-аналіз тощо), причому анкетування та інтерв’ювання може 

бути як on-line (у віртуальному середовищі), так і off-line (традиційне). З 

другого боку, розвиток прикладного програмного забезпечення й засобів 

комп’ютерного аналізу призвів до виникнення специфічних методів 

дослідження кіберпростору (метод динамічного аналізу соціальних мереж, 

метод формального аналізу соціальних мереж, Data Mining тощо) [16; 89]. 
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Часто вони є автоматизованими. Існує ряд компаній, служб та сервісів, які 

досліджують мережу Інтернет через аналіз окремих веб-сайтів [272; 381; 403; 

407; 408; 446].  

Окрему групу методів становлять, т. зв. маркетингові методи. 

Маркетингові методи базуються на вивченні бізнес-активності (покупок, 

реклами) користувачів у соціальних мереж. Мається на увазі, як «вбудовані» у 

сайт додатки для покупок, так і дослідження за допомогою функції таргетингу 

– розміщення реклами у соціальній мережі [415]. 

Українська дослідниця соціальних комунікацій Н. Білан (2016) вважає, 

що зараз найбільш поширені чотири методологічні підходи до аналізу 

соціальних мереж:  

1. Структурний – акцентує увагу на геометричній формі та інтенсивності 

взаємодій (вазі ребер). Усі актори розглядаються як вершини графу, які 

впливають на конфігурацію ребер та інших акторів мережі. Особлива увага 

приділяється взаємному розташуванню вершин, центральності, транзитивності 

взаємодій. Для інтерпретації результатів у цьому випадку використовуються 

структурні теорії та теорії мережевого обміну.  

2. Динамічний – увага акцентована на змінах мережевої структури з 

часом. Вивчаються причини зникнення й появи ребер мережі; зміни структури 

мережі у разі зовнішніх дій; стаціонарні конфігурації соціальної мережі.  

3. Нормативний – вивчає рівень довіри між акторами, а також норми, 

правила та санкції, які впливають на поведінку акторів у соціальній мережі та 

процеси їх взаємодій. У цьому випадку аналізуються соціальні ролі, які 

пов’язані з певним ребром мережі, наприклад, відносини керівника та 

підлеглого, дружні або родинні зв’язки. Комбінація індивідуальних і мережевих 

ресурсів актора з нормами й правилами, що діють у цій соціальній мережі, 

утворює його «соціальний капітал».  

4. Ресурсний – розглядає можливості акторів щодо залучення 

індивідуальних і мережевих ресурсів для досягнення певної мети й диференціює 

акторів, які перебувають в ідентичних структурних позиціях соціальної мережі, 
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за їх ресурсами. Індивідуальними ресурсами можуть бути знання, престиж, 

багатство, етнічна приналежність, стать (гендерна ідентичність). Під 

мережевими ресурсами розуміють вплив, статус, інформацію, капітал [18, 223]. 

Перспективною для дослідження соціальних інтернет-мереж є акторно-

мережева теорія (actor-network theory, ANT) – новий напрям наукових 

досліджень, спрямованих на виявлення способів з’єднання соціального в 

єдиний світ. Специфіка акторно-мережевої теорії полягає в тому, що будь-який 

об’єкт розглядається й як елемент, й як складник мережі відносин. Зникнення 

або усунення будь-якого актора порушує роботу всієї мережі, порядок у ній 

[80]. Засновниками й методологами акторно-мережевої теорії є М. Каллон [293] 

та Б. Латур [99]. Акторно-мережева теорія становить ядро «повороту до 

матеріального», сенс якого полягає в нових формах концептуалізації речей. Це 

означає, що зникає межа між духовним і матеріальним, предметом і людиною, 

всі разом стають елементами єдиної мережі у сучасному суспільстві. З погляду 

теорії, аналіз означає, по-перше, що суспільство – це гетерогенна мережа 

матеріальних і нематеріальних елементів, присутніх у соціальному житті. По-

друге, Б. Латур концептуалізує річ/предмет/об’єкт як актора в мережі 

соціальної взаємодії. По-третє, матеріальні об’єкти є не просто екранами нашої 

соціальної діяльності, але й самі виконують певну роботу. За Б. Латуром, саме 

мережа – константна характеристика соціальної взаємодії. Об’єктом акторно-

мережевої теорії виступають «ансамблі стосунків», полікомпонентні, мінливі 

цілісності, що не мають самостійного існування лише в одній із площин 

(фізичній, функціональній чи знаковій) [80]. 

Комунікаційні мережі можна пояснити з т. зв. мережевого аналізу, який 

використовується у соціології. Головним фокусом мережевого аналізу є не 

аналіз соціальних груп чи категорій, а об’єктивні конфігурації зв’язків, що 

існують між взаємодіючими суб’єктами [6, 35]. B. Wellman розглядає 

мережевий аналіз як комплексний інтелектуальний підхід, а не як просто 

систему методів аналізу соціальних зв’язків. Він інтегрує воєдино три 

дослідницькі традиції: антропологічну концепцію соціальних мереж, 
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соціологічну концепцію, яка розглядає соціальну структуру як соціальну 

мережу, а також структурний аналіз політичних процесів [441]. Оскільки 

комп’ютерні мережі, по суті, є соціальними мережами, мережевий підхід стає 

корисним інструментарієм для дослідження комп’ютерно-опосередкованих 

комунікацій [325]. 

Для аналізу соціальних Інтернет-мереж у дослідженні нами 

використовувалися такі показники:  

– кількість користувачів соціальної Інтернет-мережі; 

– рівень проникнення соціальної Інтернет-мережі. 

Базовим показником дослідження є кількість користувачів соцмережі на 

певній території.  

Існують певні труднощі зі збором первинної статистичної інформації 

стосовно користувачів соціальних інтернет-мереж. По-перше, акаунти (облікові 

записи користувачів) – це персональна інформація, розголошувати яку 

компанія не має права без згоди власника. Прикладом може бути сучасний 

скандал навколо Facebook, щодо використання персональних даних у 

політтехнологіях виборів Президента США та Brexit [316; 399; 443]. По-друге, 

соціальні мережі перетворилися на великі бізнес-проекти, доходи яких прямо 

пропорційні розміру мережі, тому сервіси часто завищують дані про кількість 

власних користувачів. По-третє, один користувач може мати кілька акаунтів, 

деякими з них він у силу тих чи інших причин мало користується або не 

використовує зовсім. По-четверте, у соціальних мережах під обліковими 

записами приховується багато ботів – спеціальних програм, які виконують 

певні дії через інтерфейс, призначений для людей. По-п'яте, населення певних 

територіальних одиниць характеризується мобільністю (можна прослідкувати 

сезонні та тижневі коливання кількості користувачів). По-шосте, кількість 

користувачів постійно змінюється внаслідок конкуренції між соціальними 

мережами на певній території (наприклад, сьогодні в Україні інтенсивно 

зростає аудиторія Instagram та TikTok) та ін. [201; 385]. Виходячи з вище 



132 

вказаного, говорити можна лише про приблизну кількість користувачів 

соціальної мережі.  

Для визначення кількості користувачів мережi Facebook [319] ми 

використовували функцію таргетингу – рекламного механізму, завдяки якому 

можна виділяти з інтернет-аудиторії тільки ту частину відвідувачів або цільову 

аудиторію, яка підходить за певними критеріями. Критерієм ми вибирали 

охоплення території [415]. Для цього зі своєї сторінки у Facebook ми вибирали 

«Advertising – Create an Ad – Reach – Set Up Ad Account». У частині 

«Placements» вибирали «Edit Placements», серед  «Platforms» вибирали лише 

«Facebook». У частині «Audience» задавали параметри «People who live in this 

location», «Age» – від «13» до «65+», «Gender» – «All». Безпосередньо у вікні 

карти («Locations») адміністративна одиниця виділялася за допомогою пошуку 

її назви. Для районів ми користувалися пошуком за допомогою поштових кодів 

[158]. Первинні статистичні дані кількості користувачів соціальних інтернет-

мереж досліджуваної території збиралися в другій половині січня 2020 р. 

Окрім загальної чисельності користувачів ми користувалися показником 

рівень проникнення соціальної інтернет-мережі, який обчислювався за 

формулою [201; 384]:   

      
  

 
 100 % ,      (2.14) 

де Ps – рівень проникнення соціальної Інтернет-мережі, %; N – кількість 

користувачів соціальної Інтернет-мережі, тис. осіб; Н – чисельність населення 

території, тис. осіб. 

Традиційно, недоступність масштабних та репрезентативних даних щодо 

функціонування та розвитку низки соціальних інтернет-мереж у певних 

вікових, соціальних чи територіальних групах людей створює виклики для 

емпіричних досліджень соціальних медіа. Порівняно недавно почали з’являтися 

дослідження просторових аспектів функціонування таких соціальних мереж, як 

Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Переважна більшість цих вишукувань 

побудовані на анонімних даних від Facebook, як правило, завдяки співпраці з 
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командами, до складу яких входять працівники Facebook. Однак існує певна 

межа кількості дослідників, які зможуть працювати з даними соціальних мереж 

завдяки такій співпраці [385]. 

Необхідні пошуки нових підходів та методів дослідження соціальних 

інтернет-мереж, які б давали можливість паралельного збору інформації, не 

залежали від рішень адміністрацій соціальних мереж, були доступними 

широкому загалу науковців. Запропонована нами методика дає змогу будь-кому 

отримати первинні демографічні (постдемографічні [395]) дані про 

користувачів соціальної мережі. 

Дослідження міграційних мереж населення має давні традиції, які 

сягають ХVII ст. Один із основоположників демографічної науки Дж. Граунт 

розглядав міграції як природний процес перерозподілу населення по території 

[60]. Теоретичні вивчення міграцій населення у другій пол. ХІХ ст. 

започаткував E. Ravenstein [391]. Він сформулював сім основних та три 

додаткових закони міграцій, більшість яких є актуальними й зараз.  

Спроби пояснити внутрішню сутність міграційних процесів та їх 

наслідків призвело до появи великої кількості теорій. Серед основних можна 

назвати: теорія неокласичної економіки (J. Harris, M. Тоdaro, О. Stark, 

D. Massey, R. Cohen); теорія людського капіталу (J. Becker, L. Sjaastad, 

H. Clarke); нова економічна теорія міграції (О. Stark, E. Taylor, D. Massey, 

P. Arnold); теорія «суспільного капіталу» (D. Massey, L. Goldring, J. Durand); 

економіка сімейної міграції (G. Borjas, J. Mincer); теорія сегментованого 

(подвійного) ринку праці (A. Portes, М. Plore, L. Basch); теорія світового ринку 

праці (Е. Плетньов, J. Johnston); теорія світових систем, або світового 

господарства (S. Sassen, Е. Petras); теорія нового міжнародного економічного 

порядку (W. Bohning, G. Bhagwati); теорія процвітання, або технологічного 

розвитку (J. Simon); теорія притягування-виштовхування (pull-push) (Н. Jerome, 

Е. Lee); теорія міграційних мереж (D. Massey, A. Simmons); теорія кумулятивної 

причинності (D. Massey); теорія міграційних систем (R. Bilsborrow, М. Kritz, 

Н. Zlotnik, D. van de Каа, D. Massey) [207]. 
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Міграції населення як складний соціально-економічний феномен різні 

науки вивчають за допомогою різноманітних підходів, методик та методів [105; 

119; 122; 123; 124; 174; 210; 214; 252].   

Перспективною з позиції просторового аналізу є теорія міграційних 

мереж, при якій усю сукупність міграційних процесів розглядають як 

переплетіння різноманітних зв’язків, які поєднують індивідів територій-донорів 

та мігрантів територій-реципієнтів [324]. Міграційні мережі реалізуються за 

допомогою шляхів сполучення, соціальних інтернет-мереж, мобільних мереж. 

Рішення індивіда про переміщення формується багато в чому через соціальні 

медіа, розмови з мігрантами через мобільні мережі. 

У нашому дослідженні ми розглядаємо адміністративно-територіальні 

одиниці ІІ рангу (райони та міста обласного підпорядкування) як вузли 

міграційної мережі, а власне міграції як один із результатів реалізації 

комунікацій (функціонування комунікаційної мережі) та мобільності населення 

загалом. 

Головними джерелами статистичних даних щодо міграцій населення є: 

поточний облік, прикордонна статистика, адміністративні джерела (видача 

дозволів на проживання, віз та ін.), статистика видачі дозволів на роботу, 

реєстри населення, переписи, вибіркові обстеженнях [207]. 

Для аналізу міграційних мереж у роботі використовувалися такі 

показники:  

– кількість прибулих; 

– кількість вибулих; 

– сальдо міграцій; 

– обсяг міграцій; 

– коефіцієнт прибуття; 

– коефіцієнт вибуття; 

– коефіцієнт сальдо міграцій; 

– коефіцієнт обсягу міграцій. 



135 

Показники міграції – це кількісний вираз просторових переміщень, 

статистичні еквіваленти демографічних й економічних показників [252, 79]. 

Детальний їх аналіз зустрічається в низці праць [105; 119; 122; 123;124; 174; 

210; 214; 252]. Недоліком є неузгодженість термінології (відмінні назви одних і 

тих же показників у різних авторів).  

Показники міграції населення бувають двох видів: абсолютні (кількість 

прибулих, кількість вибулих, їх сума (обсяг міграції), різниця (сальдо міграції) 

тощо) та відносні (абсолютні показники, віднесені до всього населення певної 

території, його частини, площі району тощо).  

Головними або базовими показниками є кількість прибулих та кількість 

вибулих із певної території. Всі решта – є похідними. У статистичній літературі 

(звіти, щорічники, бюлетені тощо) використовуються більше абсолютні 

показники. У науковій літературі домінуючими є відносні показники, які дають 

підстави робити висновки про інтенсивність процесів міграції та співставляти 

їх для різних регіонів [174]. 

Відносні показники міграцій населення обчислювалися шляхом ділення 

абсолютного показника на чисельність населення. Відносні показники 

відображають інтенсивність міграційних рухів у розрахунку на 1000 осіб 

наявного населення за рік.  

Інтенсивність прибуття населення до певної території визначалася за 

допомогою показника коефіцієнт прибуття Кп за формулою [124; 174]: 

   
Н

П
Кп   1000,      (2.15) 

де Кп – коефіцієнт прибуття на 1000 осіб; П – кількість осіб, які прибули на 

територію за рік, осіб; Н – чисельність населення території, осіб.  

Інтенсивність вибуття населення з певної території визначалася за 

допомогою показника коефіцієнт вибуття Кв за формулою [124; 174]: 

   
Н

В
Кв   1000,      (2.16) 

де Кв – коефіцієнт вибуття на 1000 осіб; В – кількість осіб, які залишили 

територію за рік, осіб; Н – чисельність населення території, осіб.  
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Інтенсивність зростання / скорочення населення внаслідок міграційних 

процесів визначалася за допомогою показника коефіцієнт сальдо міграцій Км за 

формулою [124; 174]: 

   
Н

ВП
ККК впм


  1000,    (2.17) 

де Км – коефіцієнт сальдо міграцій на 1000 осіб. 

Загальна інтенсивність міграційних процесів на певній території 

визначалася за допомогою показника коефіцієнт обсягу міграції Ко за 

формулою [124; 174]: 

   
Н

ВП
ККК впo


  1000,    (2.18) 

де Ко – коефіцієнт обсягу міграцій на 1000 осіб. 

Абсолютні показники щодо міграцій населення областей, районів та міст 

Західної України отримані із сайту Державної служби статистики України та її 

територіальних підрозділів: Головного управління статистики у Волинській 

області, Головного управління статистики у Закарпатській області, Головного 

управління статистики в Івано-Франківській області, Головного управління 

статистики у Львівській області, Головного управління статистики у 

Рівненській області, Головного управління статистики у Тернопільській 

області, Головного управління статистики у Чернівецькі області. 

 

Висновки до розділу 2  

 

1. Дослідження комунікаційних мереж має давню історію. Існує велика 

кількість підходів, методів та прийомів географічного вивчення комунікаційних 

мереж. Усі їх можна поділити на дві групи: структурно-просторові та 

динамічно-просторові.  Структурно-просторові підходи є реалізацією варіантів 

системного підходу – напряму методології наукового пізнання в основі котрого 

лежить розгляд об’єкта дослідження як системи. Особливість системно-

структурного підходу полягає у виявленні внутрішніх зв’язків та залежностей 

між елементами системи, який дає змогу отримати уявлення про внутрішню 
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організацію (будову) досліджуваної системи. Мережа комунікацій володіє 

більшістю ознак системи: обмеженість, цілісність, синергетичний ефект, 

емерджентність, структурність, взаємозалежність із середовищем, 

ієрархічність, множинність опису, системність, стійкість, інерційність, 

структурний ізоморфізм, інваріантність структури. 

2. Динамічно-просторові підходи до вивчення комунікаційних мереж 

полягають у вивченні мереж, як динамічних явищ, котрі постійно змінюються 

та еволюціонують. Серед групи динамічно-просторових підходів 

найперспективнішими для дослідження комунікаційних мереж на 

регіональному та локальному рівнях є: функціонально-генетичний, стадійно-

еволюційний та синергетичний. Функціонально-генетичний підхід полягає у 

розгляді мережі не лише з позиції функцій (функціонування), а й з позицій 

виникнення (генезису). Стадійно-еволюційний підхід – передбачає дослідження 

систем з погляду проходження певних етапів (стадій) у процесі їх розвитку 

(еволюції). Синергетичний підхід передбачає розгляд, насамперед, внутрішньої 

взаємодії у системі, внутрішніх ресурсів і механізмів, які зумовлюють 

еволюційний потенціал системи. Спираючись на структурно- та динамічно-

просторові підходи та виходячи з теоретико-методологічного доробку 

суспільної географії, ми розглядаємо комунікаційні мережі як складні 

синергетичні системи, яким притаманні динамізм і нестійкість, та розвиток 

яких має еволюційний характер. 

3. Вивченням комунікаційних мереж займається велика кількість наук, 

важливе місце серед яких належить географії. Комунікаційні мережі, як 

проекція соціального простору на реальний світ, можуть бути об’єктом 

формального (загальний опис просторового поширення мереж), структурного 

(аналіз особливостей внутрішньої взаємодії) та функціонального (дослідження 

значення комунікаційних мереж у житті соціуму) аналізу. Географічна наука 

займається вивченням територіальної (геопросторової) організації суспільства 

або його окремої (у нашому випадку – комунікаційних мереж) частини. Саме 

тому для дослідження розміщення, зв’язків між об’єктами та явищами, 
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просторових утворень, можливостей регулювання комунікаційних мереж 

використовується велика кількість найрізноманітніших методів як 

загальнонаукових, так і конкретно-наукових. 

4. Для нашого дослідження, поміж великої кількості різноманітних 

комунікаційних мереж, нами були обрані чотири найбільш поширені: 

транспортні мережі (автомобільні та залізничні), мобільні мережі (3G та 4G 

мобільних операторів Київстар, Vodafone, Lifecell), соціальні Інтернет-мережі 

(Facebook, Instagram), міграційні (сукупність переміщень населення із зміною 

місця реєстрації), як такі що найкраще репрезентують загальну сукупність. 

Кожна із мереж характеризується своїми специфічними особливостями, 

методикою та методами дослідження. 
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РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ 

КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

 

3.1. Просторові особливості функціонування транспортних мереж   

 

3.1.1. Загальна характеристика транспортних мереж 

Транспортна мережа – це матеріалізований вираз людських комунікацій. 

Вона показує переміщення вантажів та пасажирів між центрами концентрації 

населення. Для Західної України найважливіше значення мають автомобільні та 

залізничні транспортні мережі, які забезпечують функціонування соціально-

економічного комплексу регіону.  

Одним із головних елементів транспортної інфраструктури, який формує 

ефективність функціонування транспортної системи регіону, потужність 

транспорту, рівень потенційного обслуговування, є шляхи сполучення, тобто 

транспортна мережа регіону. Транспортна мережа – це сукупність усіх шляхів 

сполучення (автомобільні, залізниці, ріки і канали, трубопроводи, авіалінії), що 

пов’язують між собою населені пункти країни чи окремого регіону [1]. Часто 

для того щоб підкреслити соціально-економічну єдність і взаємодію різних 

видів транспорту та шляхів сполучення на певній території, вживається термін 

«єдина транспортна мережа» [1]. 

Транспортні мережі – це складні системи, які мають властивість 

самоорганізації. Всі транспорті мережі розвиваються однаково, незалежно від 

видів транспорту та особливостей території [228]. 

Розвиток транспортних мереж характеризується певними тенденціями: 

1) лінійний розвиток – транспортні магістралі знов і знов подовжуються, 

від них виникають все нові відгалуження; 

2) циклічний або кільцевий розвиток – розгалужена лінійна мережа має 

тенденцію до «замикання» кінцевих відгалужень та посилення загальної 

пов’язаності мережі «поперечними» магістралями; 
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3) добре розвинена транспортна мережа складається з багатьох замкнених 

циклів магістралей, які мають переважно трикутну форму; 

4) транспортні мережі зростають не лише кількісно, а й якісно; 

формується ієрархія магістралей, тобто поділ їх на головні, друго- й 

третьорядні; 

5) чітко виражена ієрархічність – принцип рівновіддаленості 

транспортних вузлів (економічних центрів) одного порядку (рангу) та кратного 

співвідношення таких віддалей між центрами різних рангів [228; 231]. 

Вивчення транспортних мереж має давні традиції, які сягають ХІХ ст. 

Серед перших дослідників називають таких вчених, як І. Коль, Л. Лаланн, 

Е. Енгель, Л. Хенкель [228]. У другій пол. ХІХ ст. Л. Лаланном були 

сформульовані перші закони формування залізничної мережі [353]. Велика 

кількість публікацій із питань функціонування й розвитку транспорту та його 

мереж зустрічається в англомовній літературі [308; 359; 374; 394; 442 та ін.]. 

Питаннями функціонування та розвитку транспортної мережі Західної 

України займалися З. Герасимчук [34], П. Гранкін [39], В. Грицевич [41; 42; 43; 

44; 45; 46], Л. Маковецька [93; 196],  А. Новікова [136], О. Пікулик [155], 

С. Пугач [93; 195; 196; 198],  Х. Сеньчук [43; 44; 45; 46; 217], М. Сеньків [41; 

42; 215], Г. Смирнов [221; 222] та ін.  

Так, В. Грицевич та Х. Сеньчук досліджували автотранспортну мережу в 

контексті євроінтеграції [45], кривизну автотранспортного простору [43; 44], 

політранспортні (поєднання автомобільного та залізничного транспорту на 

певній ділянці) магістралі Карпатського регіону України [217], історико-

географічні особливості розвитку залізничної мережі в Західному регіоні 

України [46]. О. Пікулик проаналізувала просторові аспекти транспортного 

інфраструктурного забезпечення соціально-економічного розвитку Західного 

регіону України [155]. Геологістичну характеристику Західного регіону 

України було здійснено М. Сеньків [41; 215; 216], зокрема за допомогою теорії 

графів та картографічного ГІС-моделювання було проаналізовано автомобільну 
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та залізничну мережі. В. Грицевич та М. Сеньків досліджували топологію та 

метрику автотранспортного простору в Західному регіоні України [42].  

 

3.1.2. Автотранспортна мережа Західної України 

Головним видом транспорту та головною комунікаційною мережею для 

фізичних переміщень у Західній Україні є автомобільна мережа (рис. 3.1). Вона 

має тривалу історію становлення, а її розвиток триває й сьогодні. Одні ділянки 

доріг занепадають, інші набувають нових імпульсів розвитку. Головними 

чинниками розвитку транспортних мереж, у т. ч. й автомобільної, є природно-

географічні (насамперед рельєф, гідрологічна мережа, гідрогеологічні умови), 

система розселення (адже шляхи сполучання поєднують насамперед місця 

концентрації населення), рівень соціально-економічного розвитку (комунікації 

мають порівняно високу вартість будівництва та підтримання функціонування, 

тому більш розвинені території мають кращу транспортну мережі), 

адміністративно-територіальний поділ (можна прослідкувати зв’язок між 

ієрархією (якістю) доріг та рангом адміністративних центрів, які вони 

поєднують), міжнародний поділ праці та транскордонне співробітництво 

(найкращими за якістю є міжнародні комунікації) та ін. 

Загальна довжина автомобільних доріг загального користування у межах 

Західної України складає 35,2 тис. км [235]. Це становить 21,7 % автодоріг 

України, у той час як частка регіону у площі держави становить 18,3 % [226]. 

Найбільшу протяжність доріг має Львівська область (8,4 тис. км). На другому 

місці знаходиться Волинська область (6,2 тис. км). Найменша довжина 

автодоріг у Закарпатській (3,4 тис. км) та Чернівецькій області (2,9 тис. км) 

(табл. 3.1). 

Проте абсолютні показники протяжності автомобільної мережі мало 

інформативні. Найбільша протяжність цілком очікувано спостерігається у 

Львівській області (найбільша за площею, найрозвиненіша область). Друге 

місце Волинської області пояснюється порівняно великою площею у поєднанні 

з потужними транзитними комунікаціями. Найменшу протяжність автодоріг 
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Рис. 3.1. Мережа автомобільного транспорту Західної України 
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мають Закарпатська та Чернівецька області, які є невеликі за площею території. 

Окрім того значну частину території Закарпатської, Івано-Франківської, 

Чернівецької, у меншій мірі Львівської областей займають гірські масиви 

Українських Карпат, де загальна протяжність автодоріг є помітно нижчою, ніж 

на рівнинних територіях.  

Таблиця 3.1 

Основні показники функціонування автомобільної та залізничної мережі 

Західної України* 
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о
л
и

н
сь

к
а 

 

о
б

л
ас

ть
 

З
ак

ар
п

ат
сь

к
а 

о
б

л
ас

ть
  

Ів
ан

о
-Ф

р
ан

к
ів

сь
к
а 

о
б

л
ас

ть
 

Л
ь
в
ів

сь
к
а 

 

о
б

л
ас

ть
 

Р
ів

н
ен

сь
к
а 

 о
б

л
ас

ть
 

Т
ер

н
о
п

іл
ь
сь

к
а 

о
б

л
ас

ть
 

Ч
ер

н
ів

ец
ь
к
а 

о
б

л
ас

ть
 

З
ах

ід
н

а 
У

к
р
аї

н
а 

У
к
р
аї

н
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Загальні показники          

Чисельність населення на 

01.01.2020, тис. осіб  

1032,2 1254,3 1368,8 2513,8 1153,7 1039,7 901,9 9264,4 41940,7 

Частка у населенні 

України, % 

2,5 3,0 3,3 6,0 2,8 2,5 2,2 22,1 100,0 

Рівень урбанізації, % 52,2 37,1 44,2 61,0 47,5 45,3 43,2 49,1 69,4 

Площа, км
2
 20144 12753 13927 21831 20051 13824 8096 110626 603549 

Частка у площі України, %  3,3 2,1 2,3 3,6 3,3 2,3 1,3 18,3 100,0 

Автотранспортна мережа          

Довжина автомобільних 

доріг загального 

користування, тис. км 

6,2 3,4 4,1 8,4 5,2 5,0 2,9 35,2 161,9 

Довжина автомобільних 

доріг загального 

користування, %  

3,8 2,1 2,5 5,2 3,2 3,1 1,8 21,7 100,0 

Забезпеченість 

автошляхами, км/1000 км
2
 

307,8 266,6 294,4 384,8 259,3 361,7 358,2 318,2 268,2 

Коефіцієнт Енгеля 1,360 0,850 0,939 1,134 1,081 1,319 1,073 1,100 1,018 

Залізнична мережа          

Довжина залізничних колій 

загальн. користування, км 

593 602 494 1263 578 564 413 4507 19799 

Довжина залізничних колій 

загальн. користування, % 

3,0 3,0 2,5 6,4 2,9 2,8 2,1 22,8 100,0 

Забезпеченість залізницями,  

км/1000 км
2
 

29,4 47,2 35,5 57,9 28,8 40,8 51,0 40,7 32,8 

Коефіцієнт Енгеля 0,130 0,151 0,113 0,170 0,120 0,149 0,153 0,141 0,124 

* Складено та обчислено автором на основі [226; 235] 
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Рівень забезпеченості регіону шляхами сполучення краще аналізувати за 

допомогою показника щільності транспортної мережі,  який обчислюється як 

відношення протяжності експлуатаційної довжини доріг до площі території 

регіону й вимірюється у км на 1000 км
2
 (табл. 3.1). Загалом для Західної 

України характерна вища щільність автошляхів, порівняно із Україною (318,2 

проти 268,2 км/1000 км
2
).  

Найвища щільність автодоріг зафіксована у Львівській 

(384,8 км/1000 км
2
), Тернопільській (361,7 км/1000 км

2
) та Чернівецькій 

(358,2 км/1000 км
2
) областях. Такі високі показники досягаються як за рахунок 

великої загальної протяжності автомобільних доріг (Львівська обл.), так й 

унаслідок невеликої загальної площі області (Тернопільська, Чернівецька обл.). 

Найнижча густота автошляхів у Закарпатській (266,6 км/1000 км
2
) та 

Рівненській (259,3 км/1000 км
2
) областях, показники яких є нижчими від 

середнього рівня в Україні. Причиною цього може бути нижчий рівень 

освоєності території (гірські території Закарпаття, значні лісові та заболочені 

масиви Рівненщини). 

Окрім довжини комунікацій та площі території, на рівень забезпеченості 

мережею також впливає чисельність населення. Регіони з більшою кількістю 

населення потребуватимуть більш щільної транспортної мережі. Для 

розрахунку забезпеченості території комунікаціями доцільно використовувати 

формулу Е. Енгеля (2.12), яка визначає показник густоти мережі з урахуванням 

площі території та чисельності населення (табл. 3.1).  

Найвищий рівень забезпеченості автомобільною мережею серед областей 

Західної України за коефіцієнтом Енгеля мають Волинська (1,360) та 

Тернопільська (1,319) області – території із порівняно невеликою чисельністю 

населення. Вищі від середньорегіональних значень має також Львівська (1,134) 

область. Найнижчі значення коефіцієнта Енгеля характерні для густозаселених 

Івано-Франківської (0,939) та  Закарпатської (0,850) областей. 

Крім загальної протяжності, важливе місце при аналізі комунікацій має їх 

якість, адже часто стан доріг є перешкодою для подальшого розвитку 
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господарства.  Населення та економіка потребують насамперед якісних шляхів 

сполучення. Потужні міжнародні комунікації не можуть здійснюватися по 

вузьких неякісних дорогах, на яких утруднене пересування легкових 

автомобілів.  

Сьогоднішні українські реалії такі, що офіційна статистика не завжди 

відповідає реальному стану автомобільних доріг. Часто навіть національні 

дороги перебуваються у жахливому стані. Проте все ж можна прослідкувати 

загальні закономірності між статусом дороги та її станом. Залежно від якості, 

офіційна статистика класифікує автомобільні дороги загального користування з 

твердим покриттям  за 5 категоріями [48; 235].  

Якість доріг на Західній Україні є дещо нижчою, ніж загалом в Україні 

(табл. 3.2). Лише 1 % доріг належиться до І класу, тоді як по Україні цей 

показник становить 1,7 %. Найвища їх частка у Рівненській області (значна 

ділянка міжнародної автомобільної дороги М06 Київ–Чоп), найнижчий відсоток 

зафіксовано у Тернопільській області. За часткою доріг другої категорії показник 

Західної України дещо переважає загальнодержавний (9,5 % проти 7,9 %). 

Лідером є Львівська область (12,3 %), а аутсайдером – Рівненська (6,5 %).  

Частка доріг ІІІ та IV категорій у Західній Україні є нижчою ніж 

загальнодержавні показники (табл. 3.2). Найбільше дороги ІІІ категорії 

займають у структурі доріг Закарпатської області (18,2 %), найменше – 

Рівненської (7,3 %). Екстремальні значення частки доріг IV категорії мають 

Рівненська (75,2 %) та Закарпатська (24,4 %) області. 

Частка найнижчих за якістю доріг V категорії у Західній Україні 

переважає середньоукраїнський показник у 2,3 рази (19,9 % проти 8,6 %). 

Найбільше дороги V категорії займають у структурі автомобільних доріг 

Закарпатської (46,8 %), найменше – Львівської (8,3 %) областей. Висока частка 

доріг найнижчої категорії у Західній Україні пояснюється особливостями 

системи розселення. У регіоні значна частка сільського населення (50,8 %), яке 

має дисперсний характер розміщення. Невеликі за людністю села поєднуються 

вузькими путівцями. Іншою причиною великої кількості доріг V категорії є 
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орографічний чинник. На території Українських Карпат дорожнє будівництво 

високоякісних шляхів сполучення утруднене та дороговартісне. 

Таблиця 3.2 

Автомобільні дороги загального користування з твердим покриттям за 

категоріями за регіонами на кінець 2019 р. * 

Область / регіон 

Довжина 

автомобільних доріг із 

твердим покриттям, км 

У тому числі за категоріями, % від 

загальної довжини 

І ІІ ІІІ IV V 

Волинська 5801,1 1,1 8,3 17,6 66,6 6,3 

Закарпатська 3351,1 0,6 10,0 18,2 24,4 46,8 

Івано-Франківська 4126,4 0,9 10,7 11,7 46,0 30,8 

Львівська 8213,3 0,7 12,3 17,4 61,4 8,3 

Рівненська 5086,3 2,6 6,5 7,3 75,2 8,4 

Тернопільська 4991,5 0,4 9,5 18,1 47,0 25,0 

Чернівецька 2885,7 0,6 7,5 15,5 31,5 44,8 

Західна Україна 34455,4 1,0 9,5 15,3 54,3 19,9 

Україна 158476,0 1,7 7,9 16,6 65,2 8,6 

* Складено автором на основі [235] 

 

Загалом, Західна Україна порівняно добре забезпечена автошляхами 

сполучення в межах України. Висока частка автомобільних доріг V категорії 

пояснюється особливостями системи розселення та впливом рельєфу. 

На локальному рівні (райони та міста) чіткіше прослідковуються 

особливості територіальної диференціації транспортної мережі. Автошляхи є 

частиною своєрідного опорного каркасу території. Це канали, по яких 

здійснюються переважна більшість сучасних матеріальних комунікацій між 

населеними пунктами. Автомобільні дороги присутні на усіх без винятку 

територіях. У сучасному населеному пункті автомобільні під’їзди присутні до 

майже усіх об’єктів. Іноді навіть можна почути твердження, що сучасні міста 

створені для автомобілів, а не для людей. Не випадково сучасний етап розвитку 

людства іноді називають «автомобільним». 
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Через відсутність офіційних статистичних даних щодо транспортної 

мережі у розрізі районів та міст обласного підпорядкування, ми 

використовували дані картографічного сервісу OpenStreetMap [310]. Через різне 

значення доріг для розвитку території під час нормування було використано 

такі вагові коефіцієнти для різних за класами доріг: trunk – 1,25, primary – 1,25, 

secondary – 1,0, tertiary – 0,75, unclassified – 0,75 (табл. 2.1). 

Сумарна довжина автомобільних шляхів у Західній Україні становить 

50 227,5 км (42 106,0 км після нормування) (додаток Б). Після нормування 

загальна довжина автошляхів зменшилася на 16,2 %. Це вказує на те, що основу 

автомобільної мережі становлять обласні та районні дороги, як правило, 

невисокої якості. Звертає увагу відсутність різких перепадів у протяжності 

автомобільних доріг по районах (додаток Б, рис. 3.2). Автошляхи (польові та 

лісові дороги також відносяться до автошляхів) є практично повсюди, єдине 

питання – це їх якість. Найдовша протяжність (понад 600 км) автомобільних 

доріг спостерігається у Сторожинецькому (Чернівецька обл.), Рівненському 

(Рівненська обл.), Яворівському (Львівська обл.), Ковельському, Горохівському 

(Волинська обл.) районах. Це великі за площею адміністративні райони, що 

прилягають до міст обласного підпорядкування (крім Горохівського), мають 

густу поселенську мережу та високий рівень соціально-економічного розвитку.  

Протяжність автомобільних доріг у межах 500–600 км мають 15 районів 

(додаток В). Шість з них знаходиться у Волинській області (Камінь-

Каширський, Маневицький, Старовижівський, Володимир-Волинський, 

Любомльський, Ратнівський), три – у Львівській області (Жовківський, 

Пустомитівський, Городоцький, Бродівський), три – у Рівненській (Дубенський, 

Сарненський), два – у Чернівецькій (Глибоцький, Новоселицький), один – у 

Закарпатській (Тячівський). Звертає увагу відсутність районів Івано-

Франківської, Тернопільської та лише один район Закарпатської області серед 

територіальних одиниць із великою протяжністю автошляхів. Це можна 

пояснити наявністю гірських територій, де будівництво доріг утруднене (Івано-
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Рис. 3.2. Нормована довжина автошляхів та забезпеченість автомобільними 

шляхами у Західній Україні 
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Франківська та Закарпатська області) та невеликими площами самих 

адміністративних районів (Тернопільська область).  

Двадцять районів мають загальну протяжність автомобільних доріг у 

межах 400–500 км. Сім із них знаходиться у Львівській області, три – у 

Волинській, три – у Івано-Франківській, три – у Рівненській, два – у 

Чернівецькій, два – у Закарпатській (додаток В).  

Найбільш чисельну групу (39) становлять адміністративно-територіальні 

одиниці з нормованою довжиною автошляхів 300–400 км: 9 районів 

Тернопільської, 7 – Львівської, 7 – Івано-Франківської, 5 – Рівненської, 4 – 

Закарпатської, 4 – Чернівецької, 3 – Волинської областей. Лише у цій групі із 

середніми значеннями вперше з’являються райони Тернопільської області. 

Вони ж і становлять найбільш чисельну групу (рис. 3.2).  

200–300 км автодоріг мають 24 територіальні одиниці (додаток В), з них 

7 – у Тернопільській, 4 – в Івано-Франківській, 4 – у Рівненській, 3 – у 

Чернівецькій, 2 – у Волинській, 2 – у Львівській, 2 – у Закарпатській областях. 

Звертає увагу, що лише у цій групі з низькими показниками вперше 

«з’являються» міста  обласного підпорядкування – Львів (291,9 км; 83 місце за 

рейтингом) та Чернівці (202,7 км; 102 місце за рейтингом).  

Найнижчу протяжність автошляхів (менше 200 км) мають 

38 адміністративно-територіальних одиниць: 6 районів та 32 міста обласного 

підпорядкування. Низька протяжність автошляхів у межах міст цілком 

очевидна: вони мають значно менші площі, ніж адміністративні райони. Серед 

районів найменше автошляхів (120–170 км) мають Великоберезнянський, 

Свалявський, Перечинський, Воловецький (Закарпатська обл.), Демидівський 

(Рівненська обл.), Підгаєцький (Тернопільська обл.) райони. Це або «гірські» 

райони, або райони із невеликою площею території (додаток В). 

У середньому по Західній Україні на адміністративно-територіальну 

одиницю другого ступеня припадає 356,2 км (298,6 нормованих км) 

автомобільних доріг.  
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Розподіл адміністративно-територіальних одиниць другого ступеня 

Західної України за показником щільності автошляхів (км/1000 км
2
) показує 

переважання міст обласного підпорядкування у верхній частині списку. 

Перший адміністративний район (Глибоцький, Чернівецька обл.) з’являється 

лише на 31 місці. 30 із 34 обласних міст (88,2 %) перебувають на вершині 

рейтингу із показниками густити автомобільних доріг від 942,5 (Хуст) до 

2433,9 (Луцьк) км/1000 км
2
 (додаток В). Невелика площа в поєднанні з 

концентрацією соціально-економічної активності вимагає інтенсивного 

розвитку автомобільних комунікацій у найбільших містах регіону.  

Найвищі показники щільності автомережі (500–800 км/1000 км
2
) серед 

адміністративних районів мають 7 районів Чернівецької області (Глибоцький, 

Герцаївський, Кіцманський, Новоселицький, Сторожинецький, Заставнівський 

Вижницький), 3 райони Львівської (Городоцький, Пустомитівський 

Миколаївський), 3 райони Волинської (Горохівський, Іваничівський, 

Володимир-Волинський), один район Рівненської (Рівненський), один район 

Закарпатської (Ужгородський). Це переважно невеликі за площею 

територіальні утворення з високим рівнем соціально-економічного розвитку, 

сприятливим транспортним положенням. У цю ж градацію (500–

800 км/1000 км
2
) попадають міста обласного підпорядкування Яремче, 

Бурштин, Новий Розділ.  

Високі показники щільності автошляхів (400–500 км/1000 км
2
) мають 

36 районів: 9 – в Івано-Франківській, 8 – у Львівській, 6 – у Рівненській, 4 – в 

Тернопільській, 4 – в Чернівецькій, 3 –у Закарпатській, 2 – у Волинській 

областях (додаток В).   

Середні показники густоти доріг (300–400 км/1000 км
2
) зафіксовані у 

34 адміністративних районах: 12 – у Тернопільській, 9 – у Волинській, 7 – у 

Львівській, 3 – у Рівненській, 2 – у Закарпатській, 1 – в Івано-Франківській 

областях (додаток В).  

Найнижчі показники щільності автомобільних шляхів (менше 

300 км/1000 км
2
) мають 23 адміністративно територіальні одиниці: 22 райони та 
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одне місто обласного підпорядкування. У географічному відношенні, 7 з них 

розташовані у Закарпатській області, 6 – у Рівненській, 4 – в Івано-

Франківській, 2 – у Волинській, 2 – у Львівській, 1 – Тернопільській областях. 

Усі вони розташовані або в Українських Карпатах, або це великі за площею 

периферійні райони з низьким рівнем розвитку та несприятливим суспільно-

географічним положенням (рис. 3.2). У цій групі знаходиться місто обласного 

підпорядкування Болехів, яке має найбільшу площу (252,2 км
2
) серед міст 

обласного підпорядкування Західної України та відносно низький рівень 

розвитку. 

У середньому щільність автомобільних доріг в адміністративно-

територіальних одиницях другого рангу у Західній Україні становить 

627,2 км/1000 км
2
. 

Порівняно зі щільністю автошляхів коефіцієнт Енгеля демонструє дещо 

іншу картину. Найвищі його значення (понад 2,0) спостерігаються у 

24 районах, таких як: Володимир-Волинський, Старовижівський, Турійський, 

Горохівський, Ковельський, Іваничівський, Шацький, Любомльський 

(Волинська обл.), Путильський, Глибоцький, Сторожинецький, Герцаївський, 

Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький, Вижницький (Чернівецька обл.), 

Демидівський, Млинівський, Гощанський, Рівненський, Радивилівський, 

Дубенський (Рівненська обл.), Городоцький (Львівська обл.), Шумський 

(Тернопільська обл.) (додаток В). Територіально – це переважно райони 

західної частини Волинської, західної та центральної частини Чернівецької, 

південної частини Рівненської областей (рис. 3.2). 

Високі значення коефіцієнта Енгеля (1,50–2,00) мають 

43 адміністративно-територіальні одиниці (42 райони та місто обласного 

підпорядкування Яремче). 12 з них розміщені у Львівській області, 8 – у 

Волинській, 8 – у Тернопільській, 7 – в Івано-Франківській, 3 – у Чернівецькій, 

3 – у Рівненській, 2 – у Закарпатській. Просторово – це смуга, що простягається 

у меридіональному напрямку та охоплює східну частину Волинської, південну 
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– Рівненської, східну Львівської та Івано-Франківської, північну та західну – 

Тернопільської, східну частину Чернівецької областей (рис. 3.2).  

Показник у межах 1,00–1,50 мають 48 (найчисельніша група) 

територіальних одиниць Західної України: 34 районів та 14 міст обласного 

підпорядкування (додаток В, рис. 3.2). У градації представлені райони та 

обласні міста усіх областей. 

Найнижчі значення забезпеченості залізничними шляхами (коефіцієнт 

Енгеля 0,50-1,00) мають 26 територіальних одиниць: 19 міст обласного 

підпорядкування  та 7 районів. Це райони Закарпатської області (Міжгірський, 

Перечинський, Рахівський, Рокитнівський, Свалявський, Тячівський), які мають 

значні гірські площі, а також периферійний Рокитнівський район Рівненської 

області зі значними лісовими масивами та заповідними територіями.  

Середнє значення коефіцієнта Енгеля для автошляхів адміністративно-

територіальних одиниць другого рангу у Західній Україні становить 1,507. 

Воно поділяє інтервал на дві майже рівні частини 47,5 % та 52,5 %. Тобто, 

спостерігається рівномірний розподіл, відсутність різких коливань показника 

між адміністративно-територіальними одиницями.  

Отже, у поширені автомобільних Західної України помітні такі 

просторові особливості (патерни) (рис. 3.1-3.2): 

– відносно рівномірний розподіл по території, відсутність різких 

коливань рівня забезпеченості (максимальне та мінімальне значення 

коефіцієнта Енгеля відрізняється лише у 5,7 разів); 

– найважливіші дороги (міжнародні, національні) з’єднують між собою 

обласні центри та найбільші міста з державним кордоном й між собою;  

– найбільшим автомобільним вузлом регіону є м. Львів; 

– серед районів найбільша забезпеченість автошляхами спостерігається у 

західній частині Волинської, західній та центральній частинах Чернівецької, 

південній частині Рівненської областей; 

– підвищена концентрація автошляхів у Передкарпатті (район давнього 

промислового освоєння); 
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– понижена концентрація в Українських Карпатах та на північному сході 

регіону (північ Рівненської області). 

 

3.1.3. Залізнична мережа Західної України 

На другому місці за рівнем розвитку, загальною протяжністю мережі 

шляхів сполучення, обсягами перевезення пасажирів та вантажів перебуває 

залізничний транспорт. Він зародився у 70-х рр. ХІХ ст. [39], досягнув свого 

піку розвитку у ХХ ст. Сьогодні залізничний транспорт як в Україні, так і у 

світі загалом перебуває у стані стагнації. Хоча чути постійні розмови про 

ренесанс залізниць у вигляді високошвидкісних потягів, проте загалом 

спостерігається тенденція до скорочення загальної протяжності залізничної 

мережі. На перевезеннях вантажів та пасажирів на короткі та середні відстані 

залізниці значно поступаються автомобільному транспорту. Значення залізниць 

зберігається при перевезенні пасажирів та вантажів на великі відстані та 

транспортуванні великих обсягів вантажів.  

Головними чинниками розвитку залізничної мережі Західної України, як 

й для автомобільного транспорту, є природно-географічні, система розселення, 

рівень соціально-економічного розвитку, міжнародний географічний поділ 

праці та транскордонне співробітництво тощо [198]. 

Західна Україна має досить розгалужену мережу залізничних колій 

(рис. 3.3). Звертає увагу підвищена концентрація залізниць у Галичині 

(особливо у Прикарпатті), дещо менша їх щільність на Поліссі та мала 

протяжність залізничних колій в Українських Карпатах.  

Загальна довжина залізничних колій загального користування у межах 

Західної України становить 4507 км [235]. Це складає 22,8 % протяжності 

залізниць України, що є досить високим показником. Частка регіону у площі 

держави становить 18,3 %, у населення 22,1 % [226]. Найбільшу протяжність 

залізниць має Львівська область (1263 км), що більш як у двічі перевищує 

показник другої за рангом Закарпатської області (602 км). Показники інших 
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Рис. 3.3. Мережа залізничного транспорту Західної України 
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областей є співставними між собою. Найкоротша залізнична мережа у 

Чернівецькій області – 413 км (табл. 3.1). 

За показниками щільності залізничної мережі, Західна Україна 

характеризується вищими значеннями порівняно з Україною загалом. Так, у 

регіоні на 1000 км
2
 припадає 40,7 км залізниць (в Україні – 32,8 км). У 

розрахунку на 10 000 населення забезпеченість залізничними коліями становить 

4,9 км, що також вище загальнодержавного показника (4,7 км) (табл. 3.1).  

Найвища щільність залізниць очікувано зафіксована у найрозвиненішій 

частині регіону – Львівській області (57,9 км/1000 км
2
). Добре забезпечені 

коліями також невеликі за площею Чернівецька (51,0 км/1000 км
2
) та 

Закарпатська (47,2 км/1000 км
2
) області. Подільські області (Івано-Франківська 

та Тернопільська області) характеризуються середніми показниками щільності 

залізничних колій. Найнижча густота залізниць у порівняно великих за площею 

Волинській (29,4 км/1000 км
2
) та Рівненській (28,8 км/1000 км

2
) областях, 

показники яких знаходяться нижче середнього рівня в Україні. Поясненням 

цьому можуть бути історико-географічні чинники. У період інтенсивного 

будівництва залізниць (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Західна Україна, за 

винятком цих двох областей, входила до складу Австро-Угорської імперії, яка 

відзначалася високим рівнем соціально-економічного розвитку. Волинь 

(Волинська губернія) у той час була периферійною малорозвиненою частиною 

Російської імперії. Саме цим можна пояснити нижчу щільність залізниць на 

Волині. 

Схожа ситуація спостерігається, коли аналізувати рівень забезпеченості 

областей залізницями за коефіцієнтом Енгеля (табл. 3.1). Найвищі значення 

показника мають Львівська (0,170), Чернівецька (0,153), Закарпатська (0,151) 

області. Вищий, ніж у середньому по регіону, показник має Тернопільська 

область (0,149). Низькі значення характерні північним частинам регіону у 

Волинській (0,124) та Рівненській (0,120) областях. Проте найнижчий рівень 

забезпеченості залізничними коліями з урахуванням площі території та 

чисельності населення характерний для густозаселеної Івано-Франківської 
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області (0,113), чисельність населення якою поступається лише Львівщині 

(табл. 3.1). 

Більш детальну інформацію можна отримати аналізуючи 

адміністративно-територіальні одиниці ІІ рангу – райони та міста обласного 

підпорядкування. Дані щодо цих територіальних одиниць нами були отримані з 

відкритого картографічного сервісу OpenStreetMap. Серед переваг такого 

підходу можна назвати: 1) інформація отримана у розрізі усіх адміністративно-

територіальних одиниць ІІ рангу, тоді як наявні офіційні дані об’єднують міста 

обласного підпорядкування з прилеглими до них районами; 2) інформація про 

усі залізничні колії (під’їзні, паралельні тощо), а не лише про магістральні 

залізничні шляхи загального користування. Серед недоліків такої методики 

можна назвати: 1) можливі неточності (картографування у OpenStreetMap 

здійснюється за принципом Wiki); 2) різні типи колій, навіть різні частини 

магістральних залізниць мають різне значення для розвитку території.  

Загальна довжина усіх залізничних колій у Західній Україні становить 

7930,6 км (додаток В). Найбільше залізничних колій у м. Львів (у межах 

міськради 368,0 км), оскільки це найпотужніший залізничний вузол регіону 

(найбільший економічний і демографічний центр). На другому місці 

знаходиться Ужгородський район (235,6 км), який є прилеглим до потужного 

субрегіонального соціально-економічного центру м. Ужгород. Окрім того, це 

район давнього господарського освоєння, потужний транспортний вузол на 

Закарпатті. На третьому місці – прилеглий до м. Львів Пустомитівський район 

(197,0 км).  

Загалом, 24 адміністративно-територіальні одиниці Західної України 

мають загальну протяжність залізничних колій у свої межах понад 100 км. 10 із 

них знаходиться у Львівській області (м. Львів (міськрада), Пустомитівський, 

Cокальський, Буський, Сколівський, Мостиський, Стрийський, Жовківський, 

Городоцький, Старосамбірський райони), 5 – у Рівненській (Сарненський, 

Рівненський, Здолбунівський, Дубенський, Володимирецький райони), 3 – у 

Волинській (м. Ковель, Ковельський, Любомльський райони), 4 – у 
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Закарпатській (Ужгородський, Берегівський, Виноградівський, Мукачівський 

райони), 2 – у Тернопільській (Тернопільський район та м. Тернопіль) областях. 

Звертає увагу відсутність у рейтингу лідерів територіальних одиниць Івано-

Франківської та Чернівецької областей.   

42 територіальні одиниці мають загальну протяжність залізниць у межах 

50–100 км, 44 райони та міста обласного підпорядкування – від 10 до 50 км, 12 

– менше 10 км.  

19 районів та міст Західної України не мають на своїй території залізниць 

(рис. 3.4, додаток В). П’ять із них розміщені на території Івано-Франківської 

області (м. Бурштин, Богородчанський, Верховинський, Косівський, 

Тлумацький райони), 4 – у Чернівецькій (м. Новодністровськ, Герцаївський, 

Путильський, Хотинський райони), 4 – у Рівненській (м. Острог, Гощанський, 

Корецький, Млинівський райони), 3 – у Тернопільській (Монастириський, 

Підгаєцький, Шумський райони), 3 – у Волинській (Локачинський, 

Любешівський, Шацький райони) областях. На території Львівської та 

Закарпатської областей усі територіальні одиниці мають залізничні шляхи.  

В середньому по Західній Україні на адміністративно-територіальну 

одиницю другого рангу припадає 56,2 км залізниць. 

Стосовно щільності залізничної мережі (км/1000 км
2
), то тут 

спостерігається цілковите домінування міст обласного підпорядкування в 

рейтингу. За густотою залізниць особливо виділяється невелике за площею 

прикордонне місто Чоп (12 594,1 км/1000 км
2
) та потужні залізничні вузли 

Стрий (3885,2 км/1000 км
2
) та Ковель (2624,4 км/1000 км

2
). Найвищі показники 

щільності залізничної мережі (понад 1000 км/1000 км
2
) також зафіксовані у 

містах обласного підпорядкування Вараш, Мукачево, Львів, Володимир-

Волинський, Моршин, Тернопіль, Червоноград, Дрогобич, Самбір, 

Нововолинськ, Луцьк, Калуш (додаток В). Ще 8 міст обласного 

підпорядкування мають показник у межах 500–1000 км/1000 км
2
: Івано-

Франківськ, Дубно, Чортків, Коломия, Рівне, Ужгород, Берегово, Чернівці.  
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Рис. 3.4. Довжина залізниць та забезпеченість залізничними коліями у 

Західній Україні 
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Найнижчі показники щільності серед міст спостерігаються у м. Новий 

Розділ (113,2 км/1000 км
2
, 42 місце) та у Болехівській міськраді 

(37,2 км/1000 км
2
, 101 місце). Аномально низьке місце м. Болехів пояснюється 

великою загальною площею міськради (252,2 км
2
, найбільша серед міст 

обласного підпорядкування Західної України) та відносно низьким рівнем 

соціально-економічного розвитку.  

У районах показники густоти залізничної мережі значно нижчі. Перший 

за рангом серед адміністративних районів – Ужгородський – перебуває лише на 

26 місці (273,0 км/1000 км
2
). Високими показниками відзначаються також 

Берегівський (260,5 км/1000 км
2
), Здолбунівський (214,1 км/1000 км

2
), 

Пустомитівський (211,7 км/1000 км
2
), Виноградівський (198,7 км/1000 км

2
), 

Тернопільський (187,6 км/1000 км
2
) райони. Три з вказаних районів розміщені 

на заході Закарпатської області – території із високою протяжністю залізниць 

(рис. 3.3), два (Пустомитівський, Тернопільський) – прилягають до обласних 

центрів-потужних транспортних вузлів, один (Здолбунівський) – до потужного 

залізничного транспортного вузла. Показники решти районів значно нижчі й не 

перевищують 140 км/1000 км
2
. 

Загалом, 24 адміністративно-територіальні одиниці 2 порядку мають 

щільність залізничних шляхів у межах 100–500 км/1000 км
2
. В 

адміністративному відношенні це 7 міст обласного підпорядкування та 

17 адміністративних районів (додаток В). 

Найбільша кількість адміністративно-територіальних одиниць (43) мають 

показники забезпеченості залізничною мережею у межах від 50 до 

100 км/1000 км
2
. Показово, що серед цієї групи відсутні міста обласного 

підпорядкування.  

31 територіальна одиниця має щільність залізниць до 50 км/1000 км
2
. 

Саме до цієї групи попадає Болехівська міська рада (37,2 км/1000 км
2
), про що 

було сказано вище (додаток В).  

У середньому щільність залізниць адміністративно-територіальних 

одиниць другого рангу у Західній Україні становить 380,2 км/1000 км
2
.  
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Коефіцієнт Енгеля у загальних рисах повторює картину щільності 

залізниць, проте виявляється ряд особливостей, зумовлених додатковою 

складовою показника – чисельністю населення досліджуваної території. Хоча 

міста обласного підпорядкування й мають загалом вищі показники, проте 

абсолютного переважання, як у випадку із щільністю залізниць, не 

спостерігається.  

Найвищі значення коефіцієнта Енгеля (понад 1,000) мають міста 

обласного підпорядкування Чоп, Ковель, Стрий, Володимир-Волинський, 

Вараш, Мукачево, Моршин, Калуш, Львів. Звертає увагу відсутність серед них 

міст Тернопільської та Чернівецької області. Першу трійку, формують міста 

Чоп (6,772), Ковель (2,174), Стрий (2,075) – потужні залізничні вузли із 

порівняно невеликою чисельністю населення.  

Показник у межах 0,500–1,000 мають 17 територіальних одиниць Західної 

України: 8 районів та 9 міст обласного підпорядкування (додаток В, рис. 3.4). 

Тут представлені територіальні одиниці усіх областей, за винятком 

Чернівецької. Поряд із містами обласного підпорядкування, у цю градацію 

попадають райони, прилеглі до потужних залізничних вузлів (Ужгородський, 

Берегівський, Здолбунівський, Тернопільський, Дубенський, Ковельський 

Пустомитівський), а також Буський район, який має зручне транспортно-

географічне положення та невелику чисельність населення. 

Середні показники коефіцієнта Енгеля (0,250–0,500) мають 

52 територіальні одиниці. У цій групі присутні лише 7 обласних міст (Берегово, 

Луцьк, Рівне, Ужгород, Червоноград, Чернівці, Чортків) та з’являються 

територіальні одиниці Чернівецької області. Це найчисельніша група, яка 

охоплює 36,9 % територіальних одиниць ІІ рангу Західної України. 

Найнижчі значення забезпеченості залізничними шляхами (коефіцієнт 

Енгеля 0,001–0,149) мають 44 територіальні одиниці: 6 міст обласного 

підпорядкування (Бережани, Болехів, Борислав, Новий Розділ, Трускавець, 

Хуст) та 38 районів. Найнижчі значення коефіцієнта Енгеля (0,102) серед міст 
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обласного підпорядкування має Новий Розділ, у якому знаходиться лише кілька 

кілометрів відомчих залізниць (додаток В). 

Середнє значення коефіцієнта Енгеля для залізниць адміністративно-

територіальних одиниць другого рангу у Західній Україні становить 0,393. 

Воно потрапляє у найбільш чисельний інтервал (0,250–0,500) й розподіляє 

інтервал на 2 нерівні частини 30,5 % та 69,5 %. Тобто, спостерігається 

нерівномірний розподіл із тенденцією до концентрації максимальних значень.  

Отже, у поширені залізниць на Західній Україні можна спостерігати такі 

просторові особливості (патерни) (рис. 3.3, рис. 3.4): 

– найвища концентрація поблизу обласних центрів. Особливо це помітно 

навколо регіонального центру м. Львів; 

– висока концентрація поблизу великих транспортних залізничних вузлів 

(Ковель, Здолбунів, Дубно, Сарни, Стрий, Ходорів, Королево, Делятин); 

– підвищена концентрація вздовж західного державного кордону. 

Особливо чітко це прослідковується у західній частині Закарпатської області; 

– підвищена концентрація у Передкарпатті (район давнього промислового 

освоєння); 

– понижена концентрація в Українських Карпатах; 

– понижена концентрація на півночі регіону; 

– 19 територіальних одиниць другого рівня (13,5 %) не мають залізниць 

на своїй території; 

– за рівнем розвитку залізничної мережі у регіоні виділяється Львівська 

область.  

Загалом, ситуація на локальному рівні (райони, міста обласного 

підпорядкування) повторює картину, яку можна прослідкувати на 

регіональному рівні (області). 

Отже, аналізуючи транспортну мережу Західної України, можна зробити 

такі висновки: 

– найбільшого розвитку у Західній Україні набула мережа автомобільного  

транспорту. Вона має максимальні показники, як за загальною протяжністю, 
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так і за рівнем забезпеченості. Характеризується відносно рівномірним 

розподілом по території, відсутністю різких коливань рівня забезпеченості по 

території; 

– мережі автомобільного та залізничного транспорту мають ряд спільних 

рис: підвищена концентрація мереж у Передкарпатті (район давнього 

промислового освоєння); понижена концентрація в Українських Карпатах та на 

півночі регіону; найбільшим автомобільним та залізничним вузлом регіону є 

м. Львів; 

– для обох мереж простежується явище полімасштабності (ситуація на 

локальному рівні повторює картину, яку можна прослідкувати на 

регіональному. 

Водночас, між обома мережами є й відмінні риси: 

– в автомобільній мережі головними вузлами є обласні центри або 

найбільші міста. Для залізничної мережі, крім обласних центрів, потужними 

вузлами часто є порівняно невеликі за людністю населені пункти (Ковель, 

Здолбунів, Дубно, Сарни, Стрий, Ходорів, Королево, Делятин); 

– для залізничної мережі чітко простежується підвищена концентрація 

вздовж західного державного кордону (особливо у західній частині 

Закарпатської області); 

– залізничні мережі, як більш інерційні, показують опорний каркас 

території у минулому, тоді як головні  автошляхи є сучасними комунікаціями.  

 

3.2. Просторові особливості функціонування мереж мобільного 

зв’язку  

 

3.2.1. Загальна характеристика мереж мобільного зв’язку 

В останні десятиріччя усе більшого значення у житті суспільства 

набувають мережі мобільного зв’язку (мобільні мережі). Це принципово новий 

тип комунікаційної (медійної) мережі, який сформувався в останні 40 років, та 
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одна з найбільш динамічних інфраструктур світу, котра докорінно змінює 

суспільство, його поведінкові патерни та загалом життєдіяльність. 

Мобільна мережа (стільникова, сотова мережа; англ. cellular network, 

mobile network) – це комунікаційна мережа, остання ланка якої є бездротовою. 

Ця мережа розподілена по ділянках території, які називаються «комірками 

(сотами, стільниками)», кожна з яких обслуговується принаймні одним 

трансивером (прийомо-передавачем) із фіксованим місцем розташування. Як 

правило, для якісного сигналу необхідно три базові приймально-передавальні 

станції (повсякденна побутова назва – «вишки»). Ці базові станції забезпечують 

мобільну мережу покриттям, яке можна використовувати для передачі голосу, 

даних та інших типів контенту. Комірка зазвичай використовує інший набір 

частот, ніж сусідні, щоб уникнути перешкод і забезпечити гарантовану якість 

обслуговування [297; 370]. 

У результаті об’єднання, ці комірки забезпечують радіопокриття на 

широкій площі. Це дає змогу численним портативним приймачам (наприклад, 

оснащеними модемами мобільним телефонам, планшетам і ноутбукам) 

взаємодіяти між собою (навіть під час руху), зі стаціонарними приймачами, 

телефонами в будь-якій точці мережі через базові станції. 

Сьогодні провайдери комунікаційних послуг розгорнули мобільні мережі 

на більшій частині освоєної людиною території Землі. Це дає змогу 

користувачам підключати мобільні телефони та ноутбуки як до власне 

телефонних мереж, так і до світової глобальної мережі Інтернет. Мобільна 

мережа сьогодні усе більше стає синонімом поняття «мобільний Інтернет». 

Перша комерційна мобільна мережа покоління 1G була запущена в Японії 

компанією Nippon Telegraph and Telephone (NTT) в 1979 р., спочатку в 

столичному районі Токіо. Протягом п’яти років мережа NTT була розширена, 

для охоплення всього населення Японії й стала першою загальнодержавною 

мережею 1G. Це була аналогова бездротова мережа. Слід зазначити, що 

американська телефонна компанія Bell System розробляла стільникові 

технології й до 1979 р. У Чикаго та Далласі функціонували стільникові мережі, 
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проте вони не набули такого широкого поширення, як у Японії. Розвиток 

комерційного обслуговування у США значно затримався внаслідок розпаду 

компанії Bell System [297]. 

Справжня мобільна (бездротова) революція почалася на початку  

1990-х рр. та призвела до переходу від аналогових до цифрових мереж. Перша 

комерційна цифрова мережа стільникового зв'язку покоління 2G була запущена 

в 1991 р. у Фінляндії компанією Radiolinja (нині частина Elisa Oyj) [389; 420]. 

Це викликало різку конкуренцію у цьому секторі, оскільки нові оператори 

кинули виклик діючим операторам аналогової мережі 1G. 

Аналізуючи мобільні мережі, часто використовуються терміни 3G, 4G, 

5G. Це абревіатура для позначення поколінь мобільних мереж (G – Generation, 

«покоління»). Нові покоління мобільних (стільникових) стандартів з'являються 

приблизно кожні десять років від часу впровадження систем 1G у 1979 р. 

Кожне покоління характеризується новими діапазонами частот, вищими 

швидкостями передачі даних та несумісністю з попередніми поколіннями [311].  

1G (1st Generation – «перше покоління») відноситься до першого 

покоління бездротових стільникових технологій (мобільних комунікацій). Це 

аналогові стандарти телекомунікацій, які були запроваджені у 1980-х рр. й 

продовжували діяти, поки їх не замінили цифрові телекомунікації 2G на 

початку 1990-х рр.  

2G – це вже повністю цифрові мобільні мережі другого покоління. 

Стільникові мережі 2G були комерційно запущені за стандартом GSM у 

Фінляндії компанією Radiolinja у 1991 р. Основними перевагами 2G, порівняно 

з попередниками стали: шифрування телефонної розмови; більш ефективне 

використання радіочастотного спектра, що дало змогу збільшити кількість 

користувачів; можливість передачі даних (текстові SMS повідомлення, графічні 

повідомлення, мультимедійні MMS повідомлення). Найпоширенішими 

технологіями 2G є GSM, GPRS, EDGE [297; 370]. 

Незважаючи на застарілість технології та повсюдне заміщення 

технологією 3G, у деяких частинах світу (наприклад у Великобританії) 2G 
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продовжує широко використовуватися для роботи з старими телефонами 

(«кнопкові мобільні»), а також для пристроїв Інтернету речей (IoT), де 

високошвидкісний Інтернет не потрібен [393].  

3G – це третє покоління бездротових технологій мобільного зв'язку. 

Фактично це оновлення для мереж 2,5G GPRS та 2,75G EDGE з метою швидшої 

передачі даних [273]. Технологія базується на наборі стандартів для мобільних 

пристроїв, які відповідають вимогам Міжнародного мобільного 

телекомунікаційного зв'язку 2000 (IMT-2000). Найпоширенішими технологіями 

3G є UMTS та CDMA2000 [417]. Перші комерційні мережі 3G були введені в 

середині 2001 р. [298]. Сьогодні інтенсивно замінюється технологіями 4G. 

Причому дослідники вважають, що для резервного використання (екстрені 

дзвінки, Інтернет речей) краще залишити функціонування мережі 2G [393]. В 

Україні технологія вперше з’явилася 1.11.2007 р., коли  державне підприємство 

Укртелеком запустило мережу мобільного зв'язку 3G під брендом «Utel» [61]. 

4G – це четверте покоління широкосмугової технології стільникових 

мереж, наступник 3G та 2G. Відрізняється швидкістю передачі даних, яка 

перевищує показники 3G у 200–500 разів. Мережі четвертого покоління не 

використовують канал для передачі голосу, а працюють тільки з цифровими 

даними. Потенційні та сучасні програми й додатки на основі 4G передбачають 

принципово інший мобільний Інтернет, IP-телефонію, ігрові послуги, мобільне 

телебачення високої чіткості, відео конференції та 3D-телебачення. Вперше 

технологія 4G була комерційно впроваджена в Осло (Норвегія) та Стокгольмі 

(Швеція) у 2009 р., та з того часу широко застосовується у більшості країн 

світу. Найпоширенішими технологіями 4G є LTE та WiMAX [434]. В Україні 

технологія вперше з’явилася у другій половині 2017 р. [90].  

5G – це стандартна технологія п'ятого покоління для широкосмугових 

стільникових мереж на основі стандартів телекомунікації (5G/IMT-2020). Вона  

є запланованим наступником 4G мереж, які забезпечують підключення до 

більшості сучасних мобільним телефонів [304]. Основною перевагою нових 

мереж є те, що вони будуть мати велику пропускну здатність, що дасть більш 
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високу швидкість завантаження (до 10 Гбіт/с) [338]. Через збільшення 

пропускної здатності очікується, що мережі будуть усе частіше 

використовуватися як загальні провайдери інтернет-послуг для ноутбуків та 

настільних комп'ютерів, конкуруючи з існуючими провайдерами, такими як 

кабельний Інтернет, а також зробить можливим нові додатки в Інтернеті речей 

(IoT), наприклад самокеровані автомобілі. Збільшення швидкості досягається 

частково за рахунок використання радіохвиль більшої частоти, ніж попередні 

стільникові мережі  [304]. 

Перша комерційна мережа 5G були запущена 1.10.2018 р. у чотирьох 

містах США (Хьюстон, Індіанаполіс, Лос-Анджелес, Сакраменто) компанією 

Verizon [345]. Інтенсивне розгортання 5G по світі відбувається з 2019 р. Зараз 

лідерами є США, Південна Корея, Китай, країни ЄС. За прогнозами GSM 

Association [383], мережа 5G матиме понад 1,7 мільярди абонентів у світі до 

2025 р. В Україні на сьогодні мережа 5G поки що відсутня.  

Науковий інтерес до територіальних аспектів функціонування мобільних 

мереж з’явився відразу після виникнення мобільного зв’язку. Існує низка 

публікацій стосовно цієї проблеми у англомовних наукових джерелах. 

Тематика досліджень дуже широка: поширення географічно орієнтованих 

даних у мобільних соціальних мережах) [321]; дослідження цифрової 

нерівності на прикладі доступності до пунктів екстреної медичної допомоги в 

Південній Кореї на основі даних мобільних операторів [445]; аналіз 

маятникових міграцій у Римі на основі даних мобільних операторів [400]; 

порівняння моделей людської мобільності у розвинених країнах (Португалія) та 

країнах, що розвиваються (Кот-Д’Івуар) на основі даних мобільних телефонів 

[274]; методологічні аспекти дослідження мобільності на основі даних 

мобільних телефонів, зокрема питання вибірки та якості даних [342]; 

дослідження міських просторів «мобільних ландшафтів» м. Мілан на основі 

локалізованих даних мобільних телефонів [390]. 

S. Phithakkitnukoon, Z. Smoreda, P. Olivier (2012) на основі аналізу даних 

про дзвінки та мобільність протягом року у Португалії, дослідили взаємозв'язки 
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між мобільністю людей та їх соціальними мережами. Виявлено, що близько 

80 % відвіданих місць розміщені у межах до 20 км від географічних місць, де 

щільність соціальних зв’язків найбільша. Цей показник зростає до 90 % при 

«геосоціальному радіусі» 45 км [380].  

P. Fisher та J. Dobson (2003) вивчали етичні моменти використання (та 

зловживання) інформації про особисте місцезнаходження на основі даних 

мобільних телефонів. Автори пропонують термін «георабство» для позначення 

стану, коли Ваші переміщення повністю фіксуються (та контролюються) 

сторонніми пристроями [322].  

F. Calabrese та ін. (2011) досліджували взаємозв’язки між дзвінками 

людей та їхнім фізичним місцезнаходженням. 90% користувачів, які 

телефонували один одному, також спільно використовували простір 

(знаходилися в зоні дії однієї телефонної вежі), навіть якщо вони живуть далеко 

один від одного. Телефонні дзвінки мають ознаки координаційних сигналів, які 

відбуваються безпосередньо перед очними зустрічами [292]. 

S. Silm та R. Ahas (2010) дослідили сезонні міграції населення Естонії на 

основі даних найбільшого оператора мобільного зв'язку Естонії. Результати 

показали, що близько 5 % населення Естонії сезонно змінюють місце 

проживання. Кількість жителів зростає протягом літніх місяців у прибережних 

районах, околицях міст та у «дачних» районах [401].  

S. Çolak та ін. (2015) показали можливості використання мобільних даних 

та щільності населення для створення матриць поїздок у метрополітенських 

ареалах Бостона (США) та Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Вони обґрунтували 

використання пасивно генерованих мобільних даних як недорогий варіант для 

транспортного планування урбанізованих територій [300]. 

В українських дослідників проблематика поширеності мобільного зв’язку 

не викликає значного інтересу. Переважно це праці економічного характеру, які 

характеризують Україну загалом як єдине ціле без внутрішньорегіональних 

відмінностей [20; 63; 65; 97; 98; 111; 240; 251].  



168 

Окремі територіальні аспекти функціонування мобільних мереж можна 

знайти у працях таких українських вчених, як О. Бондаренко та Л. Степанова 

(обґрунтування санітарно-охоронних зон та обмеження забудови навколо 

базових станцій мобільного зв’язку) [21], І. Воронін (економіко-географічний 

аналіз телекомунікаційних систем України, у т. ч. мобільний зв’язок) [31], 

В. Грицевич (визначення головних чинників розвитку сфери електронних 

комунікацій у час становлення інформаційного суспільства в Україні) [40], 

Б. Киндюк (питання правового регулювання (у т. ч. територіальних аспектів) 

організації роботи базових станцій мобільного зв’язку) [79], І Ковтуник 

(територіальна організація зв’язку (у т. ч. мобільного) та його вплив на 

соціально-економічні процеси в регіонах України) [82], Н. Мезенцева та 

О. Савін (чинники, що впливають на розвиток інформаційної сфери в областях 

України) [117], М. Онищенко (картографування телекомунікаційних мереж 

України) [144; 145], В. Передерко (аналіз потоків внутрішнього туризму в 

Івано-Франківській області у 2016–2017 рр. за даними мобільного зв’язку) 

[150], М. Федонюк та ін. (вплив станцій мобільного зв’язку на екологічну 

ситуацію у природоохоронних зонах) [241; 242], Д. Фігурний (аналіз змін у 

структурі доходів від реалізації послуг телефонного зв’язку у Львівській 

області) [246].  

На основі Big Data мобільного оператора Київстар було здійснено аналіз 

маятникових міграцій населення Київської агломерації [17], та проведено 

дослідження внутрішнього туризму в Україні на основі мобільних даних [285]. 

В останні 20 років в Україні стрімко знижувалася кількість стаціонарних 

телефонів, а натомість різко зростало користування мобільними мережами. 

Станом на січень 2019 р. українські користувачі мали 53,934 млн активних 

SIM-карт, що на 1,78 млн менше, ніж на відповідний період 2018 р. У 

середньому на одного мешканця України припадає 1,28 SIM-карт. Це можна 

пояснити широко поширеною практикою використання смартфонів з двома 

SIM-картками [430]. Водночас скорочення кількості активних SIM-карт 

говорить про: 1) значну наповненість внутрішнього ринку мобільних послуг; 
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2) кризові явища у суспільстві (депопуляція, зниження рівня добробуту при 

одночасному подорожчанні мобільних послуг); 3) появою нових пакетів послуг, 

які більш вільно дають змогу комунікувати з іншими мережами. 

Важливою подією розвитку мобільних мереж у в Україні стало широке 

поширення технології 4G у 2018 р. Основними операторами є Київстар, 

Vodafone Україна та Lifecell, які разом займають понад 97 % ринку мобільного 

зв'язку в Україні станом на початок 2020 р. Лідером за кількістю абонентів є 

Київстар (26 млн). Дещо поступається йому Vodafone Україна (19,5 млн). 

Компанія Lifecell із кількістю абонементів 7,5 млн єдина, яка збільшила свою 

аудиторію [27].  

Вагомою тенденцією на українському телекомунікаційному ринку є 

популяризація мобільного банкінгу. Усі великі українські банки, включаючи 

Приватбанк, Ощадбанк, Укрсиббанк та Райффайзен Банк Аваль, мають 

мобільні платформи для банкінгу. Вважається, що 47 відсотків користувачів 

смартфонів в Україні регулярно користуються послугами мобільного банкінгу 

[430]. 

Цифровізація українського суспільства різко зросла через пандемію 

коронавірусу в 2020 р., але наслідки цієї трансформації поки що важко 

виразити цифрами. 

Що стосується покриття мобільних мереж [71; 72; 73], то головною 

рисою тут є перекриття та дублювання головних операторів. Найбільшу мережу 

має Київстар, дещо поступається йому Vodafone, а Lifecell охоплює лише 

території з великою людністю. Повністю охоплені високоякісною мобільною 

мережею міські населені пункти. Особливо це характерно для великих міст. 

Загальною рисою усіх операторів на ринку є слабке охоплення або відсутність 

3G/ 4G покриття у сільській місцевості.  

Проаналізуємо територіальне покриття Західної України послугами 

зв’язку різних поколінь. Покриття 2G, як анонсують компанії Kyivstar, 

Vodafone, Lifecell, покриває практично всю територію Західної України [64].  
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Найбільшу площу 3G покриття має Lifecell 53 518,7 км
2
, що становить 

48,5 % території Західної України. Дещо поступається йому покриття Vodafone 

37 131,4 км
2
 (33,7 %). Найменшу площу 3G має мобільний оператор Kyivstar 

(23 276,0 км
2
, 21,1 %). 

Проте рівнем розвитку мобільної мережі в Україні є насамперед 4G 

покриття. Лідером за 4G покриттям в Україні є Kyivstar, площа якого в Західній 

Україні становить 77 104,7 км
2
, що становить 69,9 % площі території. Решта 

операторів поки що помітно поступаються за цим показником: Vodafone – 

36,7 % (40 428,1 км
2
), Lifecell – 28,5 % (31 398,0 км

2
) (додаток Г). 

 

3.2.2. Мобільна мережа Kyivstar  

Київстар (Kyivstar) – найбільший оператор телекомунікацій України, який 

надає послуги зв'язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних і 

фіксованих технологій, у тому числі 4G. Абонентами компанії є понад 26 млн 

клієнтів мобільного зв'язку [162]. 

Київстар входить до складу VEON, однієї з найбільших у світі 

інтегрованих телекомунікаційних компаній із головним офісом у Нідерландах. 

Компанія працює на ринках країн СНД, Європи, Азії, Африки, а її акції 

перебувають у вільному обігу на біржі NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext 

(Амстердам) [78]. 

Київстар досяг значних успіхів завдяки інвестиціям у розвиток мобільної 

мережі, яка охоплює всі великі та малі міста України, а також понад 28 тис. 

сільських населених пунктів, усі основні національні й регіональні траси, 

більшість морських та річкових узбереж. Компанія надає роумінгові послуги в 

195 країнах на п'яти континентах. Компанії належить п'ять мережевих кодів: 67, 

68, 96, 97, 98. Київстар побудував найбільшу інфраструктуру зв'язку в Україні  

понад 38 тисяч базових станцій. Компанія використовує власну волоконно-

оптичну мережу загальною протяжністю 44 тис. км із пропускною 

спроможністю понад 380 Гбіт/с. 
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Як національний телеком-оператор, Київстар активно сприяє модернізації 

телекомунікаційної галузі Україні й впроваджує інноваційні послуги. Так, у 

1998 р. компанія першою запропонувала абонентам послугу SMS, а в 2000 р. – 

першою почала надавати доступ до мережі інтернет за технологією WAP. 

Також Київстар першим впровадив «пакетні» тарифні плани без плати за 

хвилини та скасував помегабайтну тарифікацію інтернету. 

3G Київстар – це реліктова мережа, яка з часом, ймовірно, буде повністю 

замінена на мережі вищих поколінь. На разі, вона ілюструє собою  найбільші 

скупчення  населення, поширення міського населенням Західної України. Вона 

охоплює найбільші міста (обласні центри, міста обласного підпорядкування), 

райцентри, скупчення сільського населення. Більшість території (близько 80 %) 

покриття 3G не має (рис. 3.5).  

Найбільшу площу 3G покриття Київстар (понад 400 км
2
) мають 

Яворівський, Жовківський (Львівська обл.), Рівненський, Володимирецький, 

Сарненський (Рівненська обл.), Виноградівський, Тячівський (Закарпатська 

обл.), Борщівський (Тернопільська обл.) райони. Для усіх їх (за винятком 

Виноградівського району) характерна велика загальна площа (понад 1000 км
2
).  

Найменша площа 3G покриття (30 км
2
 і менше) притаманна для 

невеликих міст обласного підпорядкування Коломия, Болехів, Бурштин (Івано-

Франківська обл.), Дубно, Острог, Вараш (Рівненська обл.), Бережани, 

Кременець, Чортків (Тернопільська обл.), Мукачево, Берегово, Чоп 

(Закарпатська обл.), Червоноград, Стрий, Новий Розділ, Самбір, Трускавець, 

Моршин (Львівська обл.), Володимир-Волинський, Нововолинськ (Волинська 

обл.), Новодністровськ (Чернівецька обл.) (рис. 3.6).  

У середньому на 1 адміністративно-територіальну одиницю ІІ рангу 

Західної України припадає 165,1 км
2
 площі 3G покриття Київстар (додаток Г).  

Компанія Київстар сьогодні усі зусилля спрямовує на формування 

4G мережі. За цими показником вона значно випереджає інші оператори – 

69,9 % території Західної України (додаток Г). Покриття відсутнє лише в 

Українських Карпатах, а також у великих лісових масивах на північному заході 
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Рис. 3.5. Покриття 3G/4G мобільної мережі Kyivstar у Західній Україні 

(станом на 1.02.2021 р.) [71] 
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(північ Рівненської та північний схід Волинської областей (рис. 3.5). Для решти 

території відсутність 4G покриття вказує або на лісові масиви, або на 

периферійні малорозвинені території.  

Найбільшу площу 4G покриття Київстар (понад 1000 км
2
) мають 

20 районів (додаток Г). Вони розміщені переважно у північній частині Західної 

України: 10 – у Волинській області (Маневицький, Ковельський, Ківерцівський, 

Любомльський, Камінь-Каширський, Ратнівський, Любешівський, Турійський, 

Старовижівський, Горохівський), 7 – у Рівненській (Рокитнівський, 

Володимирецький, Сарненський, Дубровицький, Костопільський, 

Березнівський, Рівненський), 3 – у Львівській (Cокальський, Жовківський, 

Яворівський) (рис. 3.7). Для усіх їх характерна велика загальна площа (понад 

1100 км
2
). 

Переважна більшість міст обласного підпорядкування мають площу 

4G покриття Київстар менше 100 км
2
. Виняток становлять лише великі за 

площею міські території Львів (міськрада), Чернівці, Болехів (міськрада), 

Яремче (міськрада) (додаток Г). Серед районів найменше охоплений мережею 

Перечинський район Закарпатської області (рис. 3.7).  

У середньому на 1 адміністративно-територіальну одиницю ІІ рангу 

Західної України припадає 548,3 км
2
 площі 4G покриття Київстар (додаток Г). 

За часткою території, охопленою 4G покриттям Київстар, серед 

територіальних одиниць виділяються міста обласного підпорядкування 

(рис. 3.7). Для 20 міст (Львів (міськрада), Рівне, Ковель, Луцьк, Коломия, 

Дрогобич (міськрада), Дубно, Мукачево, Червоноград (міськрада), Володимир-

Волинський, Стрий, Нововолинськ, Самбір, Острог, Берегово (міськрада), 

Вараш, Чортків, Трускавець, Чоп, Моршин) характерне 100 % покриття 

мобільною мережею. Більшість обласних міст має мережу на площі не менше 

84 %. Менше 76 % мають лише міста Бурштин (міськрада), Яремче (міськрада), 

Болехів (міськрада), Новодністровськ (додаток Г). Два з них (Бурштин, 

Новодністровськ) розташовані поблизу електростанцій, тобто до складу їх 

територій входять значні площі промислової інфраструктури. Малий відсоток 
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Рис. 3.6. Площа та частка покриття 3G мережі Kyivstar територіальних 

одиниць Західної України (станом на 1.02.2021 р.)  
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Рис. 3.7. Площа та частка покриття 4G мережі Kyivstar територіальних 

одиниць Західної України (станом на 1.02.2021 р.)  
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покриття міськрад Яремче та Болехів пояснюється їх великою площею, а у 

випадку із Яремче – й гірським пересіченим рельєфом. 

Серед районів найвищі показники (понад 90 %) мають 19 територіальних 

одиниць (додаток Г). Дев’ять з них розміщені у Волинській області (Луцький, 

Рожищенський, Турійський, Локачинський, Старовижівський, Ківерцівський, 

Ковельський, Любомльський, Володимир-Волинський), 3 – у Чернівецькій 

(Новоселицький, Заставнівський, Кіцманський), по 2 – у Львівській 

(Самбірський, Пустомитівський) та Тернопільській (Тернопільський, 

Лановецький), по 1 – у Івано-Франківській (Галицький), Рівненській 

(Корецький), Закарпатській (Виноградівський) областях. Високі показники 

покриття мережею у Волинській та Чернівецькій областях пояснюється тим, що 

у них Київстар не має такого цілковитого домінування, як у решті областей 

Західної України. Тут міцні позиції займає Vodafone. Компанія у результаті 

конкуренції змушена розширювати мережу 4G. 

Найменше покриття 4G Kyivstar (менше 50 % території) мають 

Тячівський, Свалявський, Долинський, Верховинський, Міжгірський, 

Воловецький, Рахівський, Великоберезнянський, Перечинський райони 

Закарпатської області, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський Івано-

Франківської області, Перемишлянський, Турківський, Сколівський Львівської 

області, Путильський Чернівецької області, Зарічненський район Рівненської 

області (рис. 3.7). За винятком Зарічненського та Перемишлянського, це 

«гірські» райони. Також звертає увагу відсутність районів Волинської області. 

Найнижчий показник серед її територій має Шацький район (66,0 %) у якому 

великі площі займають озера, болота та заповідні території,  

У Західній Україні показник покриття 100 % мобільної мережею 

4G Kyivstar мають 20 адміністративно-територіальних одиниць (усі міста 

обласного підпорядкування); 90,0–99,9 % – 27 одиниць (8 міст обласного 

підпорядкування, 19 районів); 80,0–89,9 % – 31 територіальна одиниця (2 міста, 

29 районів); 70,0–79,9 % – 27 територіальних одиниць (2 міста, 25 районів); 
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50,0–69,9 % – 17 територіальних одиниць (усі райони); менше 50,0 % – 

19 одиниць (2 міста, 17 районів) (додаток Г). 

Отже, Київстар є найбільшим мобільним оператором у Західній Україні 

як за кількістю абонентів, так і за площею 4G мережі. Мережа 3G охоплює 

лише території із високою концентрацією населення. Покриття 4G поширене на  

69,9 % Західної України й відсутнє лише в Українських Карпатах та у лісових 

масивах на північному заході території дослідження. Найвищі показники 

поширення мережі 4G Київстар характерні для міст обласного 

підпорядкування. Північна частина регіону дослідження характеризується 

найвищими показниками покриття, а Українські Карпати – найнижчими.  

 

3.2.3. Мобільна мережа Vodafone 

Vodafone Україна (ПрАТ «ВФ Україна») – другий за величиною 

мобільний оператор в Україні, який надає широкий спектр послуг, включаючи 

передачу даних за технологіями 3G та 4G, мобільний голосовий зв'язок, обмін 

повідомленнями, фіксований інтернет і мобільне телебачення. В Україні 

мережа Vodafone обслуговує 19,8 млн абонентів [67]. ПрАТ «ВФ Україна» 

входить до складу Vodafone – однієї з найбільших світових телекомунікаційних 

компаній, що надає широкий спектр послуг та працює в 25 країнах, має 

партнерські угоди з операторами 44 країн і надає послуги фіксованого 

широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках. 

Компанія двічі проводила ребрендинг. У 1992–2007 рр. послуги 

надавалися під брендом UMC, 2007–2015 рр. – МТС Україна, а з грудня 2015 р. 

– Vodafone Україна. UMC був першим оператором мобільного зв'язку на 

території України, заснованим у 1992 р. У 2003 р. повний пакет акцій викупила 

російська компанія «Мобільні ТелеСистеми» (МТС). У кінці 2015 р. МТС 

Україна оголосила про зміну бренду на Vodafone Україна. 25.11.2019 р. МТС 

оголосила про продаж свого бізнесу в Україні азербайджанській корпорації 

NEQSOL Holding [67]. 
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За даними офіційного сайту [67], мережа Vodafone охоплює 98 % 

території України, де проживає 99 % населення. Компанії належить чотири 

мережеві коди: 50, 66, 95 і 99.  

Покриття 3G Vodafone в Західній Україні охоплює найбільші міські 

населені пункти, прилеглі до них території, а також території вздовж основних 

транспортних магістралей (Київ–Чоп, Львів–Чернівці та ін.) (рис. 3.8). Загальна 

площа мережі становить 37 131,4 км
2
, що складає 33,7 % території регіону. 

Тобто, для переважної більшості території характерний низькошвидкісний 2G 

зв’язок, який придатний лише для телефонних дзвінків та повільного інтернету.  

Найбільші абсолютні показники площі покриття 3G Vodafone (понад 

400 км
2
) мають Рокитнівський, Сарненський, Дубенський, Зарічненський, 

Рівненський (Рівненська обл.), Луцький, Ківерцівський, Маневицький, 

Ратнівський (Волинська обл.), Cокальський, Пустомитівський, Жовківський 

(Львівська обл.), Мукачівський (Закарпатська обл.) райони (додаток Г). Для 

більшості з них характерна велика загальна площа (понад 1000 км
2
). Окрім 

того, це також розвинені у соціально-економічному відношенні, прилеглі до 

потужних економічних центрів райони (Луцький, Пустомитівський, 

Мукачівський). 

Площі 3G покриття Vodafone менше 30 км
2
 характерні для міст обласного 

підпорядкування Дубно, Острог, Вараш (Рівненська обл.), Мукачево, Берегово, 

Чоп (Закарпатська обл.), Новий Розділ, Червоноград, Стрий, Самбір, 

Трускавець, Моршин (Львівська обл.), Кременець, Бережани, Чортків 

(Тернопільська обл.), Володимир-Волинський, Нововолинськ (Волинська обл.), 

Бурштин (Івано-Франківська обл.), Новодністровськ (Чернівецька обл.). Серед 

районів аномально мала площа мережі у Бережанському районі Тернопільської 

обл. (3G є лише на невеликій, прилеглій до райцентру території), а також у 

Верховинському та Путильському районах (крайня південна, гірська, 

периферійна частина Західної України) (рис. 3.9). 

У середньому на одну адміністративно-територіальну одиницю ІІ рангу 

Західної України припадає 263,3 км
2
 площі 3G покриття Vodafone (додаток Г). 
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Рис. 3.8. Покриття 3G/4G мобільної мережі Vodafone у Західній Україні 

(станом на 1.02.2021 р.) [71] 
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Рис. 3.9. Площа та частка покриття 3G мережі Vodafone територіальних 

одиниць Західної України (станом на 1.02.2021 р.)  
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Покриття 4G мережі Vodafone за поширення значно поступається своєму 

конкуренту Київстар (36,7 % проти 69,9 %). 4G покриття Vodafone у загальних 

рисах дублює свою більш давню мережу 3G та лише незначною мірою 

переважає її за площею (додаток Г). Покриттям охоплені найбільші міські 

населені пункти, прилеглі до них території, головні магістралі. Стосовно 

підрегіонів, то найкраще забезпечені 4G Vodafone Передкарпаття та Закарпаття, 

найгірше – Українські Карпати та Тернопільщина (рис. 3.10).  

Серед адміністративно-територіальних одиниць ІІ рангу найвищі 

абсолютні показники площі мережі 4G Vodafone (понад 600 км
2
) мають 

12 районів: 5 із них розміщені у Львівській обл. (Жидачівський, 

Пустомитівський, Дрогобицький, Самбірський, Жовківський), 4 – у Волинській 

(Маневицький, Старовижівський, Ковельський, Ратнівський), по 1 – у 

Рівненській (Дубровицький), Івано-Франківській (Коломийський), Чернівецькій 

(Кельменецький) областях (додаток Г). Велика площа покриття у розвинених 

територіальних одиницях Львівщини цілком зрозуміла, а от присутність 

4 районів Волинської області та невеликого за площею Кельменецького району 

Чернівецької обл. є непрямою ознакою того, що  Vodafone на цих територіях не 

поступається Київстар. 

Більшість міст обласного підпорядкування мають площу 4G покриття 

Vodafone менше 60 км
2
. Виняток становлять лише великі за площею міста Львів 

(міськрада), Чернівці, Івано-Франківськ, Яремче (міськрада) (додаток Г). Серед 

районів найменшу площу покриття (менше 30 км
2
) мають Лановецький, 

Бучацький, Козівський, Бережанський, Підгаєцький райони Тернопільської 

області (рис. 3.10).  

У середньому на одну адміністративно-територіальну одиницю ІІ рангу 

Західної України припадає 286,7 км
2
 площі 4G покриття Vodafone (додаток Г). 

Міста обласного підпорядкування, цілком очікувано, мають найвищі 

показники охоплення території мережею 4G Vodafone (додаток Г). 13 міст 

мають 100 % покриття (Рівне, Луцьк, Коломия, Дубно, Кременець, Червоноград 

(міськрада), Володимир-Волинський, Стрий, Самбір, Берегово (міськрада), 
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Рис. 3.10. Площа та частка покриття 4G мережі Vodafone територіальних 

одиниць Західної України (станом на 1.02.2021 р.)  
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Вараш, Чоп, Моршин). Більшість обласних міст мають площу покриття понад 

78 %. Менше 67 % мають лише міста Яремче (пересічений гірський рельєф), 

Новий Розділ (депресивне місто), Болехів (велика площа території, яка 

підпорядкована міськраді). 

Серед адміністративних районів найвищі показники мають 

Кельменецький (91,9 %) та Кіцманський (85,5 %) райони Чернівецької області. 

20 територіальних одиниць мають покриття у межах 60–80 % (додаток Г). 

Шість із них розмішені у Чернівецькій області (Герцаївський, Новоселицький, 

Заставнівський, Сокирянський, Хотинський, Глибоцький), 4 – у Львівській 

(Городоцький, Пустомитівський, Жидачівський, Самбірський), 4 – в Івано-

Франківській (Тлумацький, Снятинський, Косівський, Коломийський), 3 – у 

Закарпатській (Виноградівський, Берегівський, Ужгородський), по 1 – у 

Волинській (Старовижівський), Рівненській (Гощанський), Тернопільській 

(Тернопільський) областях. Наявність багатьох районів Чернівецької області 

вказує на високий рівень сформованості мережі Vodafone. 

Найменше покриття 4G Vodafone (менше 20 % території) мають 

Борщівський, Шумський, Гусятинський, Підволочиський, Збаразький, 

Чортківський, Теребовлянський, Лановецький, Козівський, Бучацький, 

Підгаєцький, Бережанський (Тернопільська обл.), Острозький, 

Володимирецький, Зарічненський, Рокитнівський, Костопільський, 

Березнівський (Рівненська обл.), Cокальський, Перемишлянський, Турківський 

(Львівська обл.), Локачинський, Любешівський (Волинська обл.), Долинський, 

Верховинський (Івано-Франківська обл.), Рахівський (Закарпатська обл.), 

Путильський (Чернівецька обл.) (рис. 3.10). Найперше звертає увагу присутність 

багатьох територіальних одиниць Тернопільської області, що вказує на 

недостатній розвиток покриття та присутність лише одного периферійного 

району Чернівецької області, що вказує на вищий розвиток мережі 4G Vodafone. 

Серед решти – це великі за площею райони, «гірські» райони.  

У Західній Україні показник покриття 100 % мобільної мережею 

4G Vodafone мають 13 адміністративно-територіальних одиниць (усі міста 
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обласного підпорядкування); 90,0–99,9 % – 11 одиниць (10 міст обласного 

підпорядкування, 1 район); 80,0–89,9 % – 7 територіальних одиниць (6 міст, 

1 район); 70,0–79,9 % – 7 територіальних одиниць (1 місто, 6 районів); 50,0–

69,9 % – 29 територіальних одиниць (1 місто, 28 районів); менше 50,0 % – 

74 одиниці (3 міста, 71 район) (додаток Г). 

Отже, Vodafone є другим найбільшим мобільним оператором у Західній 

Україні з 19,8 млн абонентів. Мобільні мережі 3G та 4G Vodafone у загальних 

рисах дублюють одна одну з незначним переважанням 4G. Покриття 

насамперед охоплює найбільші міські населені пункти та прилеглі до них 

території, території з високою концентрацією сільського населення, основні 

транспортні магістралі. Найвищий розвиток мережі Vodafone характерний для 

міст обласного підпорядкування. У розрізі підрегіонів найкраще забезпечені 

мережею Vodafone Передкарпаття та Закарпаття, найгірше – Українські 

Карпати. У розрізі областей найвищі показники мають Волинська та 

Чернівецька області, в яких Vodafone створює конкуренцію Київстар, найнижчі 

– Тернопільська обл.  

 

3.2.4. Мобільна мережа Lifecell 

Lifecell (до 2016 «life:)») – третій за величиною оператор мобільного 

зв'язку в Україні, заснований на початку 2005 р. Належить турецькій компанії 

Turkcell. Мережа 2G охоплює територію, на якій проживає понад 98 % 

населення України. Кількість активних абонентів на кінець 2020 р. становила 

8,1 млн. Оператор надає послуги роумінгу в мережах 468 партнерів у 

196 країнах світу. Lifecell належать три мережеві коди: 63, 73, 93 [363].  

Оскільки компанія з’явилася на ринку значно пізніше від свої головних 

конкурентів (Vodafone, Київстар), то й цілком зрозуміло, що вона поступається 

за обсягами розвитку мобільної мережі. Головними конкурентними перевагами 

Lifecell є якість та ціна послуг. Так, у березні 2018 р. Lifecell лідирував в 

Україні за швидкісним зв'язком 4G (LTE) у обласних центрах [362]. Головними 

перешкодами для розвитку є «слабше» покриття, яке орієнтоване насамперед на 
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великі міста. Ще донедавна оператор був мало представлений у сільській 

місцевості.  

Lifecell має найбільшу в Україні мережу 3G (додаток Г). Серед головних 

мобільних операторів України, тільки у Lifecell мережа 3G переважає 4G. Це є 

ознакою слабкого розвитку. В загальних рисах територіально мережа 3G 

Lifecell нагадує Vodafone, але більшою мірою проявляється орієнтація на 

споживача послуг – великі міста, як скупчення населення. Особливо 

виділяється Львівська область, яка практично повністю вкрита мобільною 

мережею. Водночас у Карпатах, на півночі Рівненської та сході Волинської 

областей покриття дуже мале (рис. 3.11). 

Найбільшу площу 3G мережі Lifecell (понад 700 км
2
) мають Cокальський, 

Яворівський, Жовківський, Дрогобицький, Жидачівський, Пустомитівський, 

Радехівський, Золочівський, Сколівський, Горохівський, Самбірський, 

Старосамбірський (Львівська обл.), Ратнівський, Луцький, Ковельський, 

Рожищенський (Волинська обл.), Рівненський, Дубенський (Рівненська обл.), 

Коломийський (Івано-Франківська обл.), Ужгородський (Закарпатська обл.) 

райони. Це переважно розвинені, великі за площею одиниці, серед яких 

переважають райони Львівської області (рис. 3.12).  

Найменша площа 3G покриття (30 км
2
 і менше) притаманна для міст 

обласного підпорядкування Дубно, Острог, Вараш (Рівненська обл.), Мукачево, 

Берегово, Чоп (Закарпатська обл.), Бережани, Кременець, Чортків 

(Тернопільська обл.), Червоноград, Новий Розділ, Стрий, Самбір, Трускавець, 

Моршин (Львівська обл.), Бурштин (Івано-Франківська обл.), Володимир-

Волинський, Нововолинськ (Волинська обл.), Новодністровськ 

(Чернівецька обл.). 

У середньому на одну адміністративно-територіальну одиницю ІІ рангу 

Західної України припадає 379,6 км
2
 площі 3G покриття Lifecell (додаток Г). 

Площа покриття мобільної мережі 4G Lifecell помітно поступається 

основним конкурентам: 28,5 % території проти 69,9 % Київстар та 36,7 % 
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Рис. 3.11. Покриття 3G/4G мобільної мережі Lifecell у Західній Україні

(станом на 1.02.2021 р.) [73]  
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Рис. 3.12. Площа та частка покриття 3G мережі Lifecell територіальних 

одиниць Західної України (станом на 1.02.2021 р.)  
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 Vodafone. Покриття наявне лише навколо великих міст та в окремих регіонах 

(Львівська область). Великі території, насамперед сільські, не мають 4G мережі 

Lifecell. У розрізі регіонів особливо критична ситуація в Українських Карпатах 

та на Поліссі (рис. 3.13). 

Найбільшу площу 4G покриття Lifecell (понад 500 км
2
) мають 19 районів 

(додаток Г): 14 із них розміщені у Львівській області (Cокальський, 

Яворівський, Самбірський, Радехівський, Бродівський, Буський, Жовківський, 

Пустомитівський, Дрогобицький, Турківський, Золочівський, Кам'янка-

Бузький, Жидачівський, Мостиський), по 2 – у Волинській (Горохівський, 

Ратнівський), Тернопільській (Кременецький, Козівський), 1 – у Рівненській 

(Дубенський) областях. Звертає увагу домінування територіальних одиниць 

Львівської області (рис. 3.13). 

Переважна більшість міст обласного підпорядкування мають площу 

4G покриття Lifecell менше 60 км
2
. Більшу площу мають лише великі за 

площею міста Львів (міськрада), Чернівці, Яремче (міськрада) (додаток Г). На 

відміну від 4G мереж Київстар та Vodafone, звертає увагу наявність в кінці 

рейтингу багатьох адміністративних районів. Так, площу покриття менше 

40 км
2 

мають Хустський, Свалявський, Перечинський (Закарпатська обл.), 

Рожнятівський (Івано-Франківська обл.), Заставнівський (Чернівецька обл.), 

Підволочиський (Тернопільський) райони. П’ять адміністративно-

територіальних одиниць ІІ порядку не мають на свої території мобільної 

4G мережі Lifecell: місто Бурштин, Галицький (Івано-Франківська обл.), 

Демидівський (Рівненська обл.), Великоберезнянський (Закарпатська обл.), 

Путильський (Чернівецька обл.) райони (рис. 3.13).  

У середньому на одну адміністративно-територіальну одиницю ІІ рангу 

Західної України припадає 222,7 км
2
 площі 4G покриття Lifecell (додаток Г). 

Частка території, яка охоплена 4G покриттям Lifecell, найвища у містах 

обласного підпорядкування (рис. 3.13). У 11 містах (Луцьк, Дубно, Мукачево, 

Кременець, Червоноград (міськрада), Стрий, Нововолинськ, Самбір, Вараш, 
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Рис. 3.13. Площа та частка покриття 4G мережі Lifecell територіальних 

одиниць Західної України (станом на 1.02.2021 р.)  
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Чоп, Моршин) зафіксовано 100 % покриття мережі. Ще для 14 міст характерне 

покриття в межах 90–99,9 % (Бережани (міськрада), Острог, Дрогобич 

(міськрада), Володимир-Волинський, Трускавець, Ковель, Новодністровськ, 

Рівне, Коломия, Чортків, Ужгород, Борислав (міськрада), Берегово (міськрада), 

Львів (міськрада)). Менше 86 % мають лише міста Новий Розділ, Тернопіль, 

Яремче (міськрада), Івано-Франківськ, Хуст (міськрада), Чернівці, Калуш, 

Болехів (міськрада) (додаток Г). Особливо низькі показники у Болехівській 

міській раді (19,1 %), яка має велику загальну площу території.  

В адміністративних районах показники значно нижчі. Покриття у межах 

50,0–90,0 % мають 19 територіальних одиниць (додаток Г). Вісім із них 

розміщені у Львівській області (Буський, Самбірський, Пустомитівський, 

Cокальський, Радехівський, Бродівський, Мостиський, Кам'янка-Бузький), 2 – у 

Тернопільській (Козівський, Кременецький), по одному – в Чернівецькій 

(Глибоцький) та Закарпатській (Берегівський) областях. Найкраще сформована 

мережа 4G Lifecell у Львівській області – найбільш розвиненій частині із 

великою концентрацією населення (користувачів).  

Недостатньо сформовану мережу (покриття менше 10 %) мають 

Хотинський, Сокирянський, Кельменецький, Сторожинецький, Заставнівський 

(Чернівецька обл.), Міжгірський, Тячівський, Хустський, Свалявський 

(Закарпатська обл.), Костопільський, Здолбунівський, Рокитнівський, 

Дубровицький (Рівненська обл.), Камінь-Каширський, Старовижівський, 

Маневицький (Волинська обл.), Збаразький, Борщівський, Підволочиський 

(Тернопільська обл.), Богородчанський, Рожнятівський (Івано-Франківська 

обл.) (додаток Г). Місто Бурштин, а також Галицький (Івано-Франківська обл.), 

Демидівський (Рівненська обл.), Великоберезнянський (Закарпатська обл.), 

Путильський (Чернівецька обл.) райони не мають мобільної 4G мережі Lifecell 

(рис. 3.13). Серед районів поширені як малорозвинені периферійні, так і 
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порівно розвинені зі зручним суспільно-географічним положенням. Це вказує 

на «міську» орієнтацію мережі 4G Lifecell. 

У Західній Україні показник покриття 100 % мобільною мережею 

4G Lifecell мають 11 адміністративно-територіальних одиниць (усі міста 

обласного підпорядкування); 90,0–99,9 % – 14 одиниць (усі міста обласного 

підпорядкування); 70,0–89,9 % – 10 територіальних одиниць (4 міста обласного 

підпорядкування, 6 районів); 50,0–69,9 % – 20 територіальних одиниць (2 міста, 

18 районів); 20,0–49,9 % – 32 територіальних одиниць (1 місто, 31 район); 

менше 20,0 % – 48 одиниць (1 місто, 47 районів), 0% – 6 одиниць (1 місто, 

5 районів) (додаток Г). 

Отже, Lifecell є третім великим мобільним оператором у Західній Україні. 

За обсягами мережі він поступається своїм головним конкурентам. Мобільна 

мережа 3G за площею переважає 4G. Lifecell своїм покриттям охоплює 

насамперед великі міста та прилеглі до них території. Серед регіонів за 

покриттям виділяється Львівська область. У сільській місцевості мережа 

сформована слабо.  

Основними просторовими особливостями функціонування та розвитку 

мобільних мереж Західної України  можна виділити такі: 

– головними операторами на ринку телекомунікаційних мобільних послуг 

України є Київстар, Vodafone, Lifecell; 

– мобільні мережі добре сформовані у міських населених пунктах. 

Найкраще – в обласних центрах та прилеглих до них територіях; 

–  у сільській місцевості розвиток мобільних мереж ще триває. Щоправда 

4G мережею охоплюються лише найбільші села, а також ті, що мають 

сприятливе суспільного-географічне положення (поблизу великих міст, на 

головних транспортних магістралях тощо);  

– рівень сформованості та розвитку мобільних мереж в Україні, 

порівняно з країнами ЄС, невисокий [267; 428; 429]; 
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– головні мобільні оператори стверджують, що 3G/4G покриття охоплює 

значну частину території Західної України [71; 72; 73]. Проте реалії не завжди 

відповідають анонсованим даним;  

– є певні передумови до подальшого розвитку мобільних мереж щодо 

охоплення нових територій, але ємність ринку (потенціал для розвитку) багато 

в чому вже вичерпаний; 

– мобільні оператори як конкурують між собою, так і співпрацюють. 

Наприклад: спільне використання інфраструктурної мережі («телефонних 

вишок»); 

– Київстар є найбільшим мобільним оператором у регіоні як за кількістю 

абонентів, так і за площею покриття 4G мережі. 4G мережа оператора 

поширена на більшості території, за винятком Українських Карпат; 

– Vodafone є другим найбільшим мобільним оператором. Мобільні 

мережі 3G та 4G у загальних рисах дублюють одна одну з незначним 

переважанням 4G. Покриття насамперед охоплює найбільші міські населені 

пункти та прилеглі до них території, території з високою концентрацією 

сільського населення, основні транспортні магістралі. У розрізі субрегіонів 

найкраще забезпечені мережею Vodafone Передкарпаття, Закарпаття, 

Волинська та Чернівецька області, найгірше – Українські Карпати, 

Тернопільська обл.; 

– Lifecell є третім великим мобільним оператором у Західній Україні. За 

обсягами мережі він поступається своїм головним конкурентам й охоплює 

насамперед великі міста та прилеглі до них території. Серед регіонів за 

покриттям виділяється Львівська область. У сільській місцевості мережа 

сформована слабо.  
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3.3. Просторові особливості функціонування соціальних інтернет-

мереж  

 

3.3.1. Загальна характеристика соціальних інтернет-мереж  

Сучасна суспільна географія характеризується суттєвим розширенням 

предметної області, її окремими галузями стали віртуальна географія, географія 

кіберпростору, географія Інтернету. Важливим аспектом таких напрямів є 

локалізаційний вимір у реальному просторі на різних географічних масштабах 

(міста, регіони, країни), що відображають ступінь адаптації та використання 

Інтернету, мобільних телефонів та інших комунікаційних засобів і технологій 

[347]. Тому актуальними є не тільки дослідження поширення та використання 

Інтернету на рівні країн і макрорегіонів, а й розкриття їх внутрішньо-

регіональної географії. 

Оскільки сучасне суспільство набуває усе більше ознак мережевого 

суспільства, низка дослідників акцентують увагу на тому, що соціальні 

відносини доцільніше вивчати з погляду мереж, а не тотальностей 

(сукупностей) [286; 295]. Як зазначає A. Kellerman, географія кіберпростору 

складається з географічних аспектів веб-сайтів та комунікаційних платформ 

[347]. Соціальні інтернет-мережі, лідерами серед яких є Facebook – це феномен 

сьогодення у сфері людських відносин, який реалізується на базі всесвітньої 

мережі Інтернет та мобільної телефонії. Людину охоплює комунікаційне поле, 

яке з появою та широким розповсюдженням соціальних інтернет-мереж значно 

розширилася. Соціальні комунікації вийшли на якісно новий рівень та охопили 

увесь світ, відкривши небачені раніше можливості.  

Водночас поширення інтернет-мереж сприяє посиленню просторової 

нерівномірності, яку вони й відображають: в одних країнах їх поширення 

сприяє розширенню можливостей більш вразливих (маргіналізованих) груп та 

стимулює економічне зростання, а  в інших, навпаки, посилює існуючі «ієрархії 

багатства та влади», зумовлюючи значну «інформаційну асиметрію» [437]. Нові 

технології продукують нерівності, оскільки не кожний може дозволити собі 
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нові технологічні засоби [336]. Отже, важливими дослідницькими питаннями є 

аналіз соціально-просторових відмінностей у доступності та використанні 

Інтернету, нерівномірності поширення та використання інтернет-мереж на 

різних таксономічних рівнях.  

Географічні дослідження інтернет-мереж та віртуальних просторів 

отримали розвиток із кінця 1990-х рр., хоча й мали, як зазначають J. Horton та 

P. Kraftl, спорадичний характер, та й зараз культурно-географічні дослідження 

Інтернету залишаються порівняно нечисленними [339]. У теоретичному плані 

більшість таких досліджень ґрунтувалася на двох ключових поняттях – 

«кіберпростір» та «мережеве суспільство». Перший термін був уперше вжитий 

письменником, науковим фантастом W. Gibson у новелі «Нейромант» 

(«Neuromancer») [329], але згодом отримав широке використання у науковій 

літературі. Другий термін запропонований M. Castells, який для позначення 

нової просторової форми запропонував термін «простір потоків» [295]. Як 

зазначає B. Warf, це була одна із найбільш продуктивних інтерпретацій 

Інтернету, що дає змогу запобігти технологічному детермінізму [437].  

Кіберпростір перестав бути просто словом, натомість розглядався як 

повноцінний предмет дослідження, «який є скрізь» [286]. У подальшому поряд 

із терміном «кіберпростір» отримав поширення й термін «віртуальний простір». 

Одні дослідники їх ототожнюють, інші, навпаки, обґрунтовують їх відмінності. 

Згодом поряд із ними почали використовувати й термін «інтернет-простір». 

A. Kellerman зробив спробу ієрархічної систематизації цих понять: віртуальний 

простір (як візуальні презентації реального простору) – найширше поняття, що 

включає різноманітні кіберпростори (як цифрові презентації), які, у свою чергу, 

включають інтернет-простір [347].  

«Вибух Інтернету» стимулював розвиток географії кіберпростору [438]. 

R. Kitchin виділив такі напрями географії кіберпростору – економічна, 

соціальна, культурна, політична географія кіберпростору [348]. Говорячи про 

географію кіберпростору, він наголошує, що, по-перше, кіберпросторова 

комунікація кидає виклик як традиційним уявленням про масову комунікацію, 
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так і про форми комунікації; по-друге, кіберпросторова взаємодія розмиває 

модерністські дуалізми, такі як віртуальність та реальність, технології та 

природа, тим самим ілюструючи нову епоху постмодерну; по-третє, що для 

географів є найголовнішим, кіберпростір перетворює просторово-часові 

відносини та створює нові соціальні простори, яким не вистачає формальних 

якостей географічних просторів [348].  

Також виділяють віртуальну географію, яка в широкому розумінні вивчає 

географічні аспекти інформаційно-комунікаційних технологій, у тому числі 

Інтернет, а також пов’язана із соціальною, культурною, політичною сферами. 

Віртуальна географія відображає гетерогенне поєднання матеріальних та 

символічних відносин [301]. M. Batty запропонував власну типологію елементів 

віртуальної географії: 1) місце/простір, що відноситься до реальних місць;  

2) к-простір (або комп’ютерний простір), що є простором «всередині 

комп’ютерів»; 3) кіберпростір, що є новим виникаючим простором, який 

виробляється внаслідок використання комп’ютерів; 4) кібермісце, що 

відноситься до цифрового інфраструктурного рівня, яке лежить в основі 

кіберпростору [283]. 

Як окрему галузь географії комунікацій виділяють географію Інтернету 

(інтернет-географію, або кібергеографію) [426]. При цьому E. Tranos вирізняє 

окремо суспільну географію Інтернету, яка поділяється на політичну, культурну 

та економічну географію Інтернету [426]. 

З появою інтренет-просторів, кіберпросторів та віртуальних просторів, їх 

почали трактувати як такі, що зумовлюють «смерть відстані», демонструють 

«занепад географії», є «безпросторовими» (з позицій географічності простору), 

«безмісцевими», децентралізованими, рівномірно доступними тощо. Проте 

низка географів [301; 348; 426; 437 та ін.] довели, що, навпаки, ці простори 

«мають виражену географію» [301], а мережа Інтернет характеризується 

просторовістю [426]. Як зазначає B. Warf, реалії використання Інтернету 

полягають у тому, що він тісно взаємопроникний із регіональною, 

національною та місцевою політичною системою, економікою та культурою, а 
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географія Інтернету значною мірою зумовлена просторовістю світових 

соціально-економічних систем [437]. Більше того, вони можуть бути як 

результатом, так і самі зумовлювати нерівномірність соціально-економічного 

розвитку, «цифровий поділ» та «цифрову нерівність». При цьому, дослідження 

використання Інтернету, як правило, показують, що технології не завжди 

докорінно змінюють способи зв’язку між людьми [339].  

R. Kitchin відзначав, що географія залишається першорядною у вивченні 

кіберпростору, оскільки він швидше не створює альтернативний світ, а існує в 

симбіотичних відносинах із реальним простором. «Кіберпростори залежать від 

просторової фіксованості, вони є втіленими просторами, а їх доступність є 

просторово нерівномірною» [348]. Кіберпростори (віртуальні простори) 

виробляються у соціально-політичних умовах матеріальних (реальних) 

просторів, але, у свою чергу, вони одночасно впливають на географію 

матеріального [301]. В епоху, коли все більше аспектів повсякденного життя 

пов’язане з електронними засобами, теоретичні погляди вийшли за межі 

спрощеної дихотомії «онлайн» та «офлайн», відображаючи те, що реальне та 

віртуальне все частіше впливають одне на одного [436]. 

Ідея «цифрового поділу» («digital divide») є важливою в географічних 

дослідженнях мереж і передбачає, що вищий рівень доступу до Інтернету 

характерний для суспільств із вищими доходами і, навпаки, нижчий рівень – 

для суспільств із нижчими доходами; економічний розвиток стимулює доступ 

до мережі, а доступ до мережі стимулює економічний розвиток [270]. 

Незважаючи на те, що «цифровий поділ» залишається, він поступово 

змінюється між країнами й усередині них, проявляючись на декількох 

просторових масштабах [435; 437]. Окрім того, цифровий поділ у різних 

країнах помітно відрізняється за ступенем прояву, причинами та результатами 

[437, 30]. M. Dodge та R. Kitchin показали неоднорідну природу кіберпростору, 

що включає «міріади кіберпросторів», які швидко змінюються, кожний із яких 

має свою форму взаємодії та комунікації [309].  
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Варто зазначити, що поняття «доступності» та «використання» Інтернету 

є доволі неоднозначними, зокрема з точки місця доступу (наприклад, 

можливість отримання доступу вдома, в школі, в кіберкафе чи на роботі). Тому 

замість простої дихотомії доступності/недоступності B. Warf пропонує вести 

мову про градацію рівнів доступу, про «цифрову диференціацію» («digital 

differentiation»), а не про «цифровий поділ» («digital divide») [435]. 

Низку досліджень присвячено пошуку ключових факторів просторового 

поширення Інтернет-мереж. Так, B. Warf робить висновок, що «нерівномірна 

просторовість» Інтернету зумовлюється поєднанням багатьох факторів, 

включаючи відмінності у доходах, грамотності, демографічній структурі 

(особливо віковій структурі), гендерних відносинах, телекомунікаційній 

політиці та урядовій цензурі, породжуючи географію кіберпростору, що є 

полімасштабною за своєю природою [437]. E. Tranos серед головних факторів, 

які зумовлюють нерівномірне поширення Інтернет-інфраструктури в Європі 

визначив макроекономічні умови (особливо розмір ринку), урбанізацію та 

світові міста («world city-ness») [426].  

У сучасній науковій літературі є низка праць, яка аналізує питання 

територіального поширення та просторові аспекти функціонування соціальних 

окремих он-лайн сервісів. Так, вплив відстані на інтенсивність зв’язків у 

соціальних інтернет-мережах досліджували B. Lengyel, A. Varga, B. Ságvári, 

Á. Jakobi, J. Kertész [358]; аналізу різномасштабних географічних патернів, що 

виникають внаслідок взаємодії користувачів у соціальних мережах присвячені 

роботи T. Menezes, C. Roth [369] та J. Borge-Holthoefer, A. Rivero, I. García, 

E. Cauhé, A. Ferrer, D. Ferrer та ін. [288]; можливості інтеграції даних 

соціальних мереж у ГІС вивчали D. Sui, M. Goodchild [410] та C. Andris [275]; 

вплив географічної відстані, національних кордонів, мови та частоти 

авіаперевезень на формування соціальних зв’язків у Twitter розглядали 

Y. Takhteyev, A. Gruzd, B. Wellman [412]; зв’язок між віддаллю та 

інтенсивністю он-лайн взаємодії на прикладі іспанської соціальної мережі 

Tuenti вивчали D. Laniado, Y. Volkovich, S. Scellato, C. Mascolo [354].  
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Особливо показовим з географічного погляду є дослідження Facebook у 

США [279] у якому показано вирішальний вплив відстані при формуванні 

соціальних зв’язків користувачів мереж. Окрім того, показано, що 

адміністративні кордони продовжують існувати у віртуальному світі соцмереж. 

Соціальна зв’язаність (Social Connectedness) фактично повторює контури 

адміністративно-територіального поділу, а віртуальні зв’язки – у переважній 

своїй масі – це продовження (дублювання) комунікацій у реальному світі.  

В українській сучасній науковій літературі дослідженнями соціальних 

мереж займаються переважно соціологи, аналізуючи сам феномен соціальної 

інтернет-мережі, аспекти їх впливу на суспільство, окремі його вікові категорії 

(насамперед дітей та підлітків), можливості використання сервісів у 

політтехнологіях, освітній сфері тощо. Періодично в медійному просторі 

з’являються огляди кількісних технічних характеристик мереж, виконаних 

спеціалістами у сфері ІТ. Географічним аспектам у таких дослідженнях, або 

взагалі не знаходиться місця, або ж ці характеристики дуже поверхневі. 

Натомість у географічних дослідженнях питання поширення соціальних 

інтернет-мереж не отримали достатньої уваги. Певною мірою географічний 

зміст мають дослідження «Огляд соціальних мереж і Твіттера в Україні…» 

[139], «Facebook та Instagram в Україні» [318]. Цікавими є дослідження 

просторових  особливостей використання соцмереж в умовах війни на сході 

України [307], поширення соціальних мереж у окремих регіонах Західної 

України [180; 184; 187; 201; 384; 387]. Проте в Україні відсутні детальні 

дослідження просторових аспектів поширення соціальних інтернет-мереж на 

локальному рівні.  

 

3.3.2. Особливості поширення Facebook на макрорівні: кейс 

українсько-польсько-білоруського прикордоння 

Проаналізуємо просторові особливості поширення соціальної інтернет-

мережі Facebook у Центрально-Східній Європі. Розглянемо такі країни: 
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Польща, України та Білорусь. Із Польщею та Білоруссю Україна має особливо 

тісні економічні, соціальні, політичні  та культурні зв’язки. 

Соціальна мережа Facebook є одним із найбільших сегментів Інтернету. 

Кількість її користувачів перевищила 2,3 млрд осіб [419]. Ефективність мережі 

багато в чому визначається її розмірами. У випадку Facebook це означає 

можливість ширшої взаємодії з конкретними особами по усьому світу. Під час 

свого стрімкого розвитку у 2010-х рр. Facebook витіснив багато національних 

соцмереж такого типу (наприклад, Nasza-klasa у Польщі [373; 377; 423], iWiW в 

Угорщині [343]). Проте в країнах з авторитарними режимами такого не 

відбулося. Державні кордони стають перешкодою для поширення мережі.  

Польща, Україна та Білорусь знаходиться у центральній та східній 

Європі. Власне стик кордонів відбувається на річці Західний Буг на межі 

Люблінського воєводства Польщі, Волинської області України та Брестської 

області Білорусі. Вказані регіони не відзначаються високими рівнями 

соціально-економічного розвитку у межах свої держав (за винятком Брестської 

області). До 1991 р. тут проходила «залізна завіса», що накладало відбиток на 

розвиток територій: обмеження господарської діяльності поблизу кордону, 

значна концентрація військ та ін. Й зараз, майже через 30 років після розпаду 

СРСР, це певною мірою позначається на соціально-економічному розвитку 

прикордонних територій.   

Розглянемо просторове поширення користувачів Facebook у польсько-

українсько-білоруському пограниччі для виявлення «перешкоди» для 

розповсюдження ідей у мережі Інтернет.  

Найперше звертає увагу те, що найбільш поширеною вона є у Польщі, 

дещо менше – в Україні, мало поширеною у Білорусі (рис. 3.14, додаток Д). 

Простежується зв’язок між рівнем проникнення Facebook та типом розвитку 

країни. Так, Польща є країною з ринковою економікою та ліберальними 

цінностями, Україна – країною, що намагаються інтегруватися у Західний світ, 

Білорусь – країна, що перебуває у зоні впливу Росії.  
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При аналізі просторового розповсюдження Facebook чітко простежується 

тенденція до збільшення кількості користувачів та рівня проникнення мережі у 

напрямку зі сходу на захід у Польщі та в Україні. У Білорусі ця тенденція не 

прослідковується через малу кількість користувачів.  

Іншою закономірністю є підвищена частка користувачів у розвинених у 

соціально-економічному відношенні територіях (столичні регіони, головні 

соціально-економічні центри), що відповідає загальній тенденції, характерній 

для Growth Pole Theory [378]. 

Розпочнемо з Польщі, країни, яка є членом НАТО, ЄС і найбільш тісно 

інтегрована у світову економіку. У Польщі серед соцмереж домінує Facebook, 

на що вказують низка джерел [377; 404; 425; 423]. Проте звертає увагу, що 

другою за популярністю соціальною мережею, за даними «Alexa Internet» [423], 

є ВКонтакте (скорочена абревіатура Vk). Крім того у топ 50 сайтів Польщі є 

кілька російських. Це опосередковано вказує на наявність у Польщі значної 

кількості населення, вихідців із колишнього СРСР. Ці люди продовжують 

користуватися звичними для них соціальними медіа. Водночас не варто 

забувати, що ВКонтакте контролюється російськими спецслужбами і є 

потужним джерелом російського інформаційного впливу [398]. Саме тому ця 

мережа є забороненою в Україні [238].  

Загальна кількість користувачів Facebook у Польщі складає 17,3 млн осіб, 

що становить 44,9 % від загальної чисельності населення (рис. 3.14, додаток Д). 

У столиці Польщі м. Варшава сконцентровано 9,3 % користувачів (1,6 млн). 

Частка користувачів Facebook майже у 2 рази більша, ніж частка міста у 

загальному населенні Польщі (4,7 %). 

Найбільша кількість користувачів і найбільший рівень проникнення 

мережі Facebook  спостерігається у найбільш розвинених воєводствах Польщі, 

які знаходяться у центрі (Мазовецьке, Великопольське) та на півдні 

(Нижньосілезьке, Малопольське) країни. Високий рівень проникнення 

характерний також для розташованого на півночі Поморського воєводства. У 

вказаних воєводствах функціонують найбільші міста Польщі Варшава, 
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Познань, Вроцлав, Краків, Гданськ, які є центрами концентрації населення, 

інновацій та основними осередками Інтернет активності. Особливо виділяться 

Столичний регіон (Мазовецьке воєводство) із найвищим рівнем проникнення 

соціальної мережі 53,9 %. 

Найнижчий рівень проникнення Facebook (менше 40 %) спостерігається у 

найменш розвинених східних воєводствах – Люблінському, Підкарпатському, 

Підляському, Свєнтокшиському.  

Загалом, у Польщі не спостерігається значних коливань рівня 

проникнення мережі Facebook. Амплітуда (різниця між найбільшим та 

найменшим значенням) становить лише 18,6 %. 

В Україні відбувається процес витіснення російських соцмереж 

(ВКонтакті, Однокласники) загальносвітовими (Facebook, Instagram, Twitter 

тощо). Основний приріст користувачів Facebook відбувся після 15.05.2017 р. з 

набуттям чинності Указу Президента України «Про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» [238], 

який у широкому загалі відомий як «Указ про блокування російських сайтів та 

соцмереж». До цього кількість українських користувачів Facebook не 

перевищувала 8,3 млн [315], до початку російської агресії кількість 

користувачів мережі в Україні була на рівні 3,2 млн осіб [139]. 

ВКонтакті продовжує залишатися популярною соціальною інтернет-

мережею у Україні [424], проте багато опосередкованих ознак вказує на те, що 

Facebook випереджає російські social media. Процес переходу від однієї 

соцмережі до іншої – це тривалий та не завжди безболісний процес. ВКонтакте 

до 2014 р. сформували в Україні потужну мережу із надзвичайно 

розгалуженими зв’язками. Для багатьох людей, особливо у східній частині, 

ВКонтакте залишається основною соціальною мережею.  

Загальна кількість користувачів Facebook в Україні складає 13,9 млн осіб, 

що становить 32,8 % від загальної чисельності населення (рис. 3.14, додаток Д). 

У столиці м. Київ сконцентровано 18,1 % користувачів (2,5 млн). Частка 
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користувачів Facebook майже у 2,5 рази більша ніж частка міста у загальному 

населенні України (7,0 %). 

В Україні чітко простежується тенденція до збільшення рівня 

проникнення Facebook у напрямку зі сходу на захід. Серед регіонів за цим 

показником лідирують західні області: Львівська, Івано-Франківська, 

Закарпатська, Тернопільська. Іншими осередками підвищеної концентрації 

користувачів є найрозвиненіші регіони України (Одеська, Дніпропетровська, 

Київська, Харківська області), у яких розміщені найбільші міста Одеса, Дніпро, 

Харків.  

Найнижчий рівень проникнення характерний для областей Донбасу – 

Донецької та Луганської областей, де триває збройний конфлікт й які частково 

знаходяться під контролем Росії. У вказаних регіонах домінують російські 

соціальні мережі.  

Відсутність даних по АР Крим та м. Севастополь пояснюється тим, що з 

лютого 2018 р. платні послуги (у т. ч. функція таргетингу) в Криму через 

мережу Facebook стали недоступними та, як наслідок, став неможливим збір 

матеріалів про кількість користувачів [317].  

Ще однією особливістю поширення Facebook  по Україні є його понижена 

частка на півночі України (за винятком Києва та Київської області). Це 

пояснюється помітним російським впливом. Окрім того, північні прикордонні 

області завжди мали тісні соціально-економічні, історико-культурні, сімейно-

побутові контакти з прилеглими територіями Білорусі та Росії. Цьому сприяють 

наявність родичів за кордоном, часті поїздки, соціально-культурна близькість 

тощо. Саме цим можна пояснити знижений відсоток користувачів Facebook на 

вказаних територіях. 

В Україні, на відміну від Польщі, спостерігається значна амплітуда 

коливання показника рівня проникнення соціальної мережі. Так рівень 

проникнення у м. Київ у 10 разів перевищує аналогічний показник у Луганській 

області. Це вказує на значні соціально-культурні відмінності між регіонами 
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України та опосередковано свідчить про те, що Україна сьогодні є сферою 

зіткнення інтересів західної та російської цивілізацій.  

У Білорусі Facebook поширений слабо. За даними «Alexa Internet», 

Facebook знаходиться лише на 26 місці у рейтингу найбільш популярних сайтів 

у Білорусі [422]. Для порівняння: ВКонтакте знаходиться на 3 місці, 

Одноклассники – на 10, Instagram – 15 (станом на 10.05.2019 р.). 

Спостерігається тотальне домінування російських соцмереж. Звертає увагу 

значне переважання Instagram над Facebook. Наші дослідження показують, що 

молодь (учні та студенти) у Волинській області серед соцмереж також віддає 

перевагу Instagram (простіший інтерфейс, зручне користування за допомого 

смартфонів, значно менша кількість політики у мережі). Очевидно, схожа 

ситуація спостерігається у Білорусі. Західні впливи, намагання «звільнитися від 

опіки» Росії у білоруської молоді проявляється через користування Instagram. 

Через невисокий рівень проникнення – лише 11,5 % (1,1 млн 

користувачів) та незначні коливання показника, недоцільного говорити про 

просторові особливості (рис. 3.14, додаток Д). Найбільша кількість 

користувачів (560 тис. осіб, 51,1 % від загального по Білорусі) та найвищий 

рівень проникнення мережі (28,2 %) спостерігається у столиці м. Мінськ. Для 

решти регіонів країни рівень проникнення Facebook не перевищує 9 %. 

Підтверджується теорія просторової дифузії нововведень T. Hägerstrand [335] – 

столиця країни м. Мінськ виступає центром інновацій.  

На локальному рівні у розрізі повітів (Люблінське воєводство) та районів 

(Волинська та Брестська області) спостерігається схожа ситуація, що й на 

регіональному рівні (рівні воєводств та областей). У польсько-українсько-

білоруському прикордонні спостерігається явище полімасштабності 

(multiscaling) [236; 248] – схожа ситуація прослідковується на трьох рівнях: 

макрорівні (країни), мезорівні (воєводства/області) та мікрорівні 

(повіти/райони). Вказані регіони (за винятком Брестської області) у межах своїх 

країн відносяться до територій із низьким рівнем соціально-економічного 

розвитку, тому очікувано показники є нижчими, ніж у середньому по країні.  
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Отже, при аналізі просторового розповсюдження Facebook в Польщі та в 

Україні чітко простежується тенденція до збільшення кількості користувачів та 

рівня проникнення мережі у напрямку із сходу на захід. Іншою закономірністю 

є підвищена частка користувачів у розвинених у соціально-економічному 

відношенні територіях (столичні регіони, головні соціально-економічні 

центри). Прослідковується залежність між типом розвитку країни та рівнем 

проникнення соцмережі Facebook: Білорусь (держава авторитарного типу, що 

належить до сфери впливу Росії) має мінімальне поширення мережі, Україна 

(держава, яка намагається вийти з-під впливу Росії та тісніше інтегруватися у 

міжнародні інституції ЄС, НАТО) має середні показники проникнення, а 

Польща (країна демократії та ліберальних цінностей) має найбільше 

розповсюдження мережі Facebook. На прикладі поширення Facebook у 

польсько-українсько-білоруського пограниччі прослідковується фільтраційна 

функція кордонів, яка полягає у обмеженні певних видів взаємодії (у нашому 

випадку Facebook). При перетині польсько-білоруського (у меншій мірі 

українсько-білоруського) кордону відбувається стрімке зниження рівня 

проникнення мережі Facebook. 

 

3.3.3. Територіальна диференціація соціальних інтернет-мереж у 

Західній Україні 

Проаналізуємо особливості просторового розподілу найбільшої світової 

соціальної інтернет-мережі Facebook у Західній Україні. Це мережа є 

найпопулярнішою в Україні [159]. Її середня місячна аудиторія в Україні 

складає 14,0 млн користувачів [319], що становить 33,4 % населення країни 

(станом на початок 2020 р.). На Західну Україну припадає 3453,6 тис. 

користувачів, що становить 37,3 % населення регіону та 24,7 % усіх 

українських користувачів мережі. На Західну Україну припадає 22,1 % 

населення країни, тобто рівень проникнення мережі Facebook у регіоні є  

вищим, ніж загалом в Україні.  



206 

Чисельність користувачів загалом пропорційна чисельності населення у 

територіальній одиниці. Коефіцієнт парної кореляції між чисельністю 

населення та аудиторією Facebook у адміністративно-територіальних одиницях 

другого рангу (райони, міста обласного підпорядкування) очікувано високий та 

становить 0,94 [385].  

Найбільше користувачів сконцентровано у Львівській області 

(1038,8 тис.), Івано-Франківській (517,4 тис.), Закарпатській (488,0 тис.), 

найменше – у Чернівецькій (294 тис.) (додаток Е).  

Прослідковується тенденція до концентрації переважаючої кількості 

акаунтів у найбільших містах. У містах обласного підпорядкування Західної 

України зосереджено 69,4 % користувачів. У розрізі адміністративних областей 

цей показник варіює від 40,8 % у Закарпатській області до 84,3 % у 

Чернівецькій (додаток Ж).  

Найбільше акаунтів концентрують обласні центри: Львів (650 тис.), 

Чернівці (240 тис.), Рівне (220 тис.), Івано-Франківськ (200 тис.), Тернопіль 

(190 тис.), Луцьк (180 тис.), Ужгород (100 тис.) (рис. 3.15). На регіональний 

центр м. Львів припадає 18,8 % аудиторії Facebook. Обласні центри 

зосереджують від 20,5 % (Закарпатська область) до 81,6 % (Чернівецька) 

користувачів області. Це опосередковано вказує на особливості системи 

розселення населення та рівень концентрації соціально-економічного та 

культурного життя.  

Отже, соціальні інтернент-мережі на сьогодні є переважно «міським» 

явищем, що поступово поширює свій вплив на сільську місцевість [191]. Такий 

висновок відповідає результатам інших досліджень, зокрема щодо значного 

переважання розвитку Інтернету у великих мегаполісах [437]. 

Інші міста значно поступаються обласним центрам за чисельністю 

аудиторії. З них за кількістю користувачів виділяються Мукачево (69 тис. 

користувачів), Дрогобич (53 тис.), Ковель (52 тис.), Коломия (41 тис.), Калуш 

(39 тис.), Стрий (39 тис.), Червоноград (39 тис.). Це потужні соціально-
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Рис. 3.15. Чисельність користувачів та рівень проникнення соціальної 

інтернет-мережі Facebook у Західній Україні, станом на початок 2020 р. 
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економічні центри регіонального рівня, які є фокусами життя для кількох 

прилеглих адміністративних районів.  

Для решти міст обласного підпорядкування аудиторія Facebook не 

перевищує 30 тис. осіб. Особливо низька кількість користувачів у невеликих за 

чисельністю населення містах Моршин (4 тис.), Чоп (4,6 тис.), Острог (7,1 тис.), 

Новодністровськ (7,9 тис.). 

Правило Ципфа ранг-розмір у розподілі користувачів мережі у містах 

обласного підпорядкування прослідковується слабо. Так, у Волинській області 

третє за розміром м. Нововолинськ є четвертим за кількістю користувачів. У 

Івано-Франківській області другий за населенням Калуш є третім за акаунтами 

Facebook.У Львівській області – п’ятий за населенням Борислав є шостим у 

Facebook. Тобто, ранги міст обласного підпорядкування й за людністю, й за 

аудиторією Facebook співпадають лише у Закарпатській та Чернівецькій 

областях. Загалом по Західній Україні третє за чисельністю населення м. Івано-

Франківськ за аудиторією Facebook поступається четвертому м. Рівне.  

Частка другого за населенням міста у загальній обласній аудиторії 

Facebook становить у середньому 7,9 % та варіює від 2,7 % (м.Новодністровськ, 

Чернівецька обл.) до 14,3 % (м. Ковель, Волинська обл.). Частка третього за 

людністю міста у загальній обласній аудиторії складає у середньому 5,1 % та 

коливається у межах від 3,2 % (м. Кременець, Тернопільська обл.) до 7,9 % 

(м. Коломия, Івано-Франківська обл.). Частка четвертого за населенням міста у 

загальній обласній аудиторії Facebook становить у середньому 3,4 % та варіює 

від 1,6 % (м. Яремче, Івано-Франківська обл.) до 6,3 % (м. Нововолинськ, 

Волинська обл.). 

Те, що не прослідковується правило ранг-розмір, вказує на глибокі 

трансформації системи розселення та опорного економічного каркасу території 

сьогодні. Деякі міста отримують новий поштовх у розвитку, інші – 

перебувають у стані глибокої стагнації. Активність користувачів Facebook 

може слугувати одним із індикаторів розвитку (перспективності) території. 
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При аналізі аудиторії соціальних інтернет-мереж міст не слід забувати, 

що до міських користувачів включаються жителі прилеглих сіл, які формують 

із центральним містом єдину систему розселення. Особливо це помітно на 

прикладі великих міст, таких як Львів, Чернівці та ін. Оточуючі села 

обслуговують міські інтернет-провайдери, часто користувач із приміської зони 

працює у місті та «заходить» у мережу через мобільний інтернет, Wi-Fi 

установ, організацій, розважальних центрів та ін. Тобто алгоритми Facebook 

фіксують цей клубок переміщень (мобільності) як єдиний населений пункт. 

Саме цим можна пояснити таку велику кількість користувачів у містах та – на 

противагу малу кількість користувачів у прилеглих адміністративних районах. 

Чисельність користувачів Facebook у адміністративних районах варіює у 

значних межах (додаток Е) і загалом пропорційна чисельності населення. Проте 

спостерігається різке зниження кількості акаунтів у районах, які суміжні з 

містами обласного підпорядкування. Особливо яскраво це прослідковується 

навколо регіонального центра м. Львів (рис. 3.15), дещо меншою мірою 

навколо Чернівців та Тернополя. Про причину цього явища сказано вище.  

За чисельністю аудиторії Facebook  (понад 20 тис.) у Західній Україні 

вирізняються великі за людністю Тячівський, Виноградівський, Іршавський 

Рахівський, Хустський райони Закарпатської області, Надвірнянський, 

Косівський, Рожнятівський, Снятинський райони Івано-Франківської області, 

Золочівський район Львівської області, Бучацький район Тернопільської 

області. Це пов’язано із особливостями системи сільського розселення, а також 

тим, що поблизу них немає великих міст, які б «відтягували» аудиторію. Ще 

однією цікавою просторовою особливістю цієї групи є те, що вони «тяжіють» 

до Українських Карпат.  

На противагу, одні з найбільших у Західній Україні за чисельністю 

населення адміністративні райони, такі як: Яворівський, Пустомитівський, 

Жовківський (Львівська обл.) Мукачівський (Закарпатська обл.), 

Надвірнянський, Коломийський (Івано-Франківська обл.), Сарненський, 
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Рівненський (Рівненська обл.), Сторожинецький (Чернівецька обл.), що 

знаходяться поблизу потужних центрів, мають досить скромну аудиторію.   

Найменше користувачів Facebook (менше 2 тис. осіб) зафіксовано у таких 

районах, як Острозький, Зарічненський, Демидівський, Гощанський (Рівненська 

обл.), Любешівський, Володимир-Волинський, Локачинський (Волинська обл.), 

Зборівський (Тернопільська обл.), Перечинський, Великоберезнянський 

(Закарпатська обл.), Заставнівський, Путильський, Герцаївський (Чернівецька 

обл.), Кам'янка-Бузький, Городоцький, Перемишлянський (Львівська обл.). Ці 

райони умовно можна поділити на дві групи: 1) райони, прилеглі до міст 

обласного підпорядкування; 2) райони з малою людністю та часто 

периферійним малосприятливим суспільно-географічним положенням. 

Західна Україна має порівняно невисокий рівень урбанізації (49,1 %). У 

багатьох селах, особливо у периферійних частинах областей, відсутній 

провідний Інтернет, а якість сигналу мобільних операторів не дає змоги повною 

мірою користуватися соціальними мережами. Отже, чітко простежується 

ієрархічна модель просторової дифузії культурних інновацій, коли найбільші 

міста регіону є регіональними центрами поширення інновацій. 

Чисельність користувачів соціальної мережі на певній території є базовим 

показником. Проте значно більш інформативним є рівень проникнення мережі, 

який є відношенням чисельності користувачів до кількості населення на певній 

території.  

Як вже було зазначено вище, рівень проникнення мережі Facebook у 

Західній Україні становить 37,3 %, що дещо вище, ніж у середньому в Україні 

(33,4 %). Пояснення цьому скоріше за все у тому, що населення регіону у 

більшості підтримує західний вектор державної політики, який спрямований та 

тіснішу інтеграцію з країнами ЄС, США. Відповідно, після заборони 

російських соцмереж у 2017 р. [238] населення Західної України швидше 

перейшло на загальносвітові соціальні інтернет-мережі. Загалом, у рівні 

проникнення соціальної мережі Facebook в Україні прослідковуються дві 

загальні закономірності: 1) зростання рівня проникнення у напрямку зі сходу на 
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захід; 2) зростання рівня проникнення навколо головних соціально-

економічних центрів [385].  

Вказані закономірності простежуються й у кейсі Західної України. 

Найнижчий рівень проникнення мережі зафіксовано у східній частині Західної 

України, а саме: в Чернівецькій (32,6 %) та Рівненській (32,7 %) областях. 

Максимальні значення показника спостерігаються на заході у Львівській 

(41,3 %) та Закарпатській (38,9 %) областях. Найрозвиненіша області у регіоні – 

Львівська – має й найвищий рівень проникнення Facebook. Відносно високий 

рівень проникнення (37,8 %) характерний також для другої за рівнем розвитку 

промислового потенціалу Івано-Франківської області.  

Високий рівень проникнення соціальної мережі Facebook у Закарпатській 

області, також можна пояснити тісними зв’язками з сусідніми державами – 

Угорщиною, Словаччиною та Румунією. Значна частина місцевого населення 

має родинні зв’язки за кордоном (особливо це характерно для Угорщини), а 

також здійснює трудові закордонні міграції. Транскордонні комунікації за 

допомогою соціальних інтернет-мереж є фактично безкоштовними й є 

альтернативою мобільному зв’язку. Це сприяє збільшенню кількості 

користувачів на цій території 

На відміну від показника «загальна чисельність користувачів», між 

рівнем проникнення мережі Facebook та загальною чисельністю населення 

адміністративно-територіальної одиниці помітного зв’язку не прослідковується. 

Коефіцієнт парної кореляції становить лише 0,34. Тобто, наявність великої 

чисельності населення є лише передумовою для розвитку соціальної мережі, а 

рівень її сформованості залежить насамперед від соціально-економічних 

чинників. Проте повністю відкидати вплив демографічних чинників не слід. 

Так, зафіксовано середній рівень зв’язку між чисельністю користувачів 

Facebook та рівнем проникнення Facebook. Коефіцієнт парної кореляції 

становить лише 0,54. 

Знову, ж як й у випадку з кількістю користувачів, найвищі показники 

рівня проникнення соціальної інтернет-мережі  Facebook фіксуються у містах 
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обласного підпорядкування. Особливо виділяються обласні центри, в яких 

рівень проникнення у середньому становить 85,2 %. Найвищий цей показник у 

містах Чернівці (90,0 %) та Рівне (89,4 %), а найнижчий – у Івано-Франківську 

(76,1 %) (додаток Е), що пояснюється особливостями системи розселення та 

наявністю інших потужних соціально-економічних центрів у області. Так, у 

Чернівецькій області фактично відсутні помітні економічні центри, окрім 

Чернівців. Порівняно низький рівень проникнення у м. Івано-Франківськ 

пояснюється наявністю неподалік потужних економічних центрів Калуш та 

Коломия. 

Високі показники рівня проникнення мережі досягаються як за рахунок 

власне людності міста, зареєстрованого у соцмережі, так і за рахунок акаунтів 

різноманітних фірм та магазинів. До міських користувачів також відносяться 

жителі прилеглих сіл. Ці села формуються єдину систему розселення з містом 

біля якого вони розміщені, по що було відзначено вище. 

Проте найвищий рівень проникнення соціальної мережі Facebook у 

Західній Україні зафіксовано не у обласному центрі, а в невеликому м. Чортків 

(101,2 %), яке є другим за чисельністю населення у Тернопільській області. 

Тобто, аудиторія Facebook переважає чисельність населення міста. Це очевидно 

відбулося внаслідок того, що до невеликого за людністю Чорткова включається 

населення оточуючих сіл, а також смт Заводське. Крім того, м. Чортків 

вирізняється великою кількістю студентів, які переважно не враховуються при 

визначенні загальної людності.  

Загалом у ранзі адміністративно-територіальних одиниць другого 

порядку Західної України за рівнем проникнення мережі Facebook обласні 

центри займають 2–7 та 10 місця.  

Серед інших міст обласного підпорядкування вирізняються Мукачево 

(80,4 %), Самбір (77,8 %), Ковель (76,1). Мукачево – це потужний соціально-

економічний центр на Закарпатті, який конкурує з обласним центром. На 

Закарпатті зафіксовано «найменше домінування» обласного центру над другим 

за людністю містом (лише в 1,3 рази). Розподіл міст за людністю тут 
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найближчий до закону Ципфа ранг-розмір (додаток Ж). Самбір – значний фокус 

соціально-економічної активності на півдні Львівської обл. Місто Ковель – 

великий транспортний вузол у центрі Волинської області, друге за людністю 

місто Волинської обл.  

Рівень проникнення других за чисельністю населення міст областей 

становить у середньому 68,8 % та варіює від 35,5 % (м. Вараш, Рівненська обл.) 

до 101,2 % (м. Чортків, Тернопільська обл.). Рівень проникнення третього за 

людністю міста складає у середньому 55,3 % та коливається у межах від 35,9 % 

(м. Нововолинськ, Волинська обл.) до 72,0 % (м. Дубно, Рівненська обл.). 

Рівень проникнення Facebook четвертого за населенням міста становить у 

середньому 61,7 % та варіює від 45,9 % (м. Острог, Рівненська обл.) до 73,8 % 

(м. Бережани, Тернопільська обл.). 

Тобто, людність міста не є визначальною для розвитку соціальної 

інтернет-мережі. У нашому випадку четверті міста за людністю мають вищий 

рівень проникнення, ніж треті. Це, як вже зазначалося вище, вказує на 

трансформаційні процеси у системі розселення та господарства, а рівень 

проникнення мережі Facebook може слугувати одним з індикаторів розвитку 

території. 

Найнижчий рівень проникнення Facebook серед обласний міст мають 

Нововолинськ (35,9 %), Яремче (35,8 %), Вараш (35,5 %), Новий Розділ 

(35,3 %), Трускавець (34,9 %). Низькі показники проникнення умістах 

Нововолинськ, Вараш, Новий Розділ можна пояснити їх слабшими зв’язками із 

навколишніми територіями територією. Усі вони виникли у другій половині ХХ 

ст.: Нововолинськ, як шахтарське місто, Вараш – місто атомників, Новий Розділ 

– у зв'язку з освоєнням великого родовища самородної сірки. Навколо них 

відсутнє скупчення сільських населених пунктів, які економічно, соціально та 

культурно пов’язані з ним та формують єдину систему розселення. Усі вони не 

є центрами адміністративних районів, що «притягують» населення 

адміністративними функціями. Тобто, на відміну від решти міст обласного 

підпорядкування, вони є більш «відокремленими» від навколишніх сільських 



214 

територій. Усе це позначається на кількості активних користувачів соціальної 

мережі.  

Низькі показники проникнення в м. Яремче (35,8 %) та м. Трускавець 

(34,9 %) можна пояснити їх рекреаційно-туристською спеціалізацією. У 

вказаних містах майже постійно велика кількість туристів, яка співставна із 

загальною чисельністю постійного населення. Як зазначалося вище [201], 

існують труднощі щодо визначення кількості користувачів соціальної інтернет-

мережі. У даному випадку, додається проблема місцевих жителів (постійного 

населення) та приїжджих туристів. Для більшості територій різниця між 

постійним населенням «people living in this location» та усім населенням «people 

living in or recently in this location» невелика та становить 5–10 %. Для 

курортних (рекреаційних) міст ця величина значно більша та сягає 35–65 % (у 

конкретному випадку: Яремче 55 %, Трускавець 60 %). Саме цими моментами 

можна пояснити низький рівень проникнення соцмережі Facebook у містах 

Яремче та Трускавець.  

Загалом для міст обласного підпорядкування Західної України рівень 

проникнення мережі Facebook становить  у середньому 64,0 %: від 57,7 % – у 

Івано-Франківській обл. до 82,1 % – у Чернівецькій обл.  

Ранжування адміністративно-територіальних одиниць другого порядку за 

рівнем проникнення мережі Facebook показує, що міста обласного 

підпорядкування розташовані у верхній частині рейтингу. Вони займають 1–28, 

30, 35, 37–39, 41 місця. Навіть найнижче у рейтингу м. Трускавець (34,9 %, 

41 місце) перебуває значно вище від медіанного значення (загалом у Західній 

Україні нараховується 141 адміністративно-територіальна одиниця ІІ рангу). 

Отже, на сьогодні, соціальні інтернет-мережі на Західній Україні є 

переважно «міським» явищем, на що вказує як концентрація користувачів, так і 

рівень проникнення соціальної мережі.  

У розрізі адміністративних районів рівень проникнення соціальної 

інтернет-мережі Facebook є значно нижчим, ніж у містах, та становить у 

середньому лише 16,7 % (додаток Ж). Найвищий він у Закарпатській (25,9 %) 
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та Івано-Франківській (23,8 %) областях, де є добре сформована щільна мережа 

великих сільських населених пунктів. Найнижчий рівень проникнення у 

Чернівецькій області (7,1 %), де спостерігається домінування обласного центру 

над іншими районами.  

Найвищі показники (понад 30 %) рівня проникнення серед 

адміністративних районів мають: Виноградівський, Свалявський, Рахівський, 

Міжгірський, Іршавський, Тячівський, Воловецький, Хустський (Закарпатська 

обл.), Верховинський, Снятинський, Косівський, Рожнятівський, 

Городенківський, Надвірнянський (Івано-Франківська обл.), Бродівський, 

Сколівський, Золочівський (Львівська обл.), Бучацький, Бережанський, 

Шумський (Тернопільська обл.), Іваничівський, Любомльський (Волинська 

обл.). Отже, найбільше представлені райони Закарпатської та Івано-

Франківської областей. У Чернівецькій та Рівненській областях, де 

спостерігається різке домінування обласного центру, адміністративні райони з 

високим рівнем проникнення відсутні.  

Характерною особливістю усіх районів із високим рівнем проникнення є 

те, що вони розміщені у периферійних частинах областей, поодаль від міст 

обласного підпорядкування. У них не спостерігається вище згадуване явище 

«витягування» користувачів соцмереж великими містами. Населення цих 

районів має слабші зв’язки з обласним центром. Формуються певні спільноти 

людей із власною ідентичністю, які не перебувають у «тіні» обласних центрів. 

Оскільки для визначення кількості користувачів використовувався рекламний 

механізм таргетину за територіальною ознакою, вище згадані райони мають, 

хоч і не великий, але власний «ринок», більша частка населення «ототожнює» 

себе з певною територією [385].  

Також характерною просторовою ознакою цих районів є те, що більшість 

з них знаходиться в Українських Карпатах.  Це ймовірно пов’язано із певними 

специфічними особливостями поведінки жителів гірських районів у соціальних 

мережах. Через орографічний чинник стійкий сигнал мобільних мереж 

утруднений навіть на значних площах. Причому дуже часто сусідні ділянки 
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можуть мати або не мати сигналу. Відповідно, місце населення широко 

використовує месенджері, провідний інтернет для задоволення власних потреб 

у комунікаціях. 

Найнижчий рівень проникнення соціальної мережі Facebook (5 % і 

нижче) зафіксовано у таких адміністративних районах: Заставнівський, 

Кіцманський, Новоселицький, Глибоцький, Путильський, Герцаївський 

(Чернівецька обл.), Миколаївський, Пустомитівський, Кам'янка-Бузький, 

Городоцький, Перемишлянський (Львівська обл.), Рівненський, Демидівський, 

Зарічненський, Гощанський (Рівненська обл.), Ківерцівський, Любешівський, 

Локачинський (Волинська обл.), Збаразький, Чортківський, Зборівський 

(Тернопільська обл.), Перечинський, Мукачівський Великоберезнянський 

(Закарпатська обл.), Тисменицький (Івано-Франківська обл.). Отже, райони із 

низьким розвитком соціальної мережі Facebook є в усіх областях, але найбільше 

їх у Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях, де є висока концентрація 

користувачів в обласних центрах (додаток Ж). 

Як і у випадку із загальною чисельністю аудиторії, ці райони також  

можна поділити на дві групи: 1) райони, прилеглі до міст обласного 

підпорядкування; 2) депресивні райони з периферійним малосприятливим 

суспільно-географічним положенням, низьким рівнем соціально-економічного 

розвитку.  

Для районів першої групи характерна підвищена частка сільського 

населення (оскільки місто обласного підпорядкування часто є районним 

центром), концентрація соціально-економічного та політичного життя у селах, 

які розміщені у безпосередній близькості від обласних міст. Відповідно, 

алгоритми Facebook відносять жителів цих сіл до міських. Місто обласного 

підпорядкування ніби «витягує» користувачів соціальної мережі з району. 

Відповідно, локальна (на рівні адміністративного району) територіальна 

самоідентифікація виражена слабо. Багато населення цих сіл ідентифікують 

себе з містом.  
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Райони другої групи – це найменш розвинені, глибоко депресивні 

території у межах областей. Вони часто характеризуються периферійністю та 

несприятливим суспільно-географічним положенням (Перечинський, 

Любешівський, Путильський, Демидівський, Великоберезнянський, 

Зарічненський район). Для них часто характерні мала площа та чисельність 

населення (Демидівський, Локачинський, Великоберезнянський, Путильський 

райони). Мають яскраво виражену аграрну спеціалізацію у межах області 

(Перемишлянський, Кам'янка-Бузький, Демидівський райони).  

Отже, рівень розвитку соціальної інтернет-мережі Facebook у сільській 

місцевості значно поступається міським поселенням у силу як об’єктивних 

(наявність необхідної комунікаційної інфраструктури), так і суб’єктивних 

причин. Проте останнім часом спостерігається інтенсивне проникнення мережі 

Інтернет та технологій 3G, 4G мобільного зв’язку у сільську місцевість 

(принаймні у великі та середні села). Це у майбутньому призведе до помітного 

зростання рівня проникнення соціальних інтернет-мереж.  

Instagram – це друга за популярністю соціальна інтернет-мережа в 

регіоні та Україні. Вона призначена насамперед для обміну фотографіями та 

відеозаписами, дозволяє користувачам робити фото та відео, застосовувати до 

них фільтри, а також поширювати їх. Загальна кількість користувачів цієї 

мережі понад 1 млрд осіб [408]. В Україні її середньомісячна аудиторія в 

Україні становить 11,0 млн користувачів [319], що складає 26,2 % населення 

країни (станом на початок 2020 р.). У Західній Україні нараховується 

2465,4 тис. користувачів Instagram [319], що становить 26,6 % населення 

регіону та 22,4 % українських користувачів мережі.  

Територіальне розміщення користувачів соцмережі Instagram загалом 

показує ті ж закономірності, що характерні й для Facebook (додаток Е, 

рис. 3.16). За рівнем розвитку вона поступається Facebook, а її основними 

користувачами є переважно особи молодших вікових груп [318]. Проте на 

територіях, де рівень розвитку мережі Facebook є найнижчим, спостерігається 

переважання Instagram. Таких територіальних одиниць у Західній Україні 
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Рис. 3.16. Чисельність користувачів та рівень проникнення соціальної 

інтернет-мережі Instagram у Західній Україні, станом на початок 2020 р. 
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нараховується 39 із 141: Ківерцівський, Локачинський, Любешівський, 

Рожищенський, Старовижівський (Волинська обл.), Великоберезнянський, 

Перечинський (Закарпатська обл.), Богородчанський, Калуський, 

Тисменицький (Івано-Франківська обл.), Городоцький, Жовківський, Кам'янка-

Бузький, Миколаївський, Перемишлянський, Пустомитівський, Самбірський, 

Яворівський (Львівська обл.), Березнівський, Володимирецький, Гощанський, 

Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Зарічненський, Рівненський, 

Рокитнівський (Рівненська обл.), Збаразький, Зборівський, Тернопільський 

(Тернопільська обл.), Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, 

Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сторожинецький, Хотинський 

(Чернівецька обл.) райони.  

Ще у 8 районах (Камінь-Каширський, Ковельський, Луцький, Ратнівський 

(Волинська обл.), Мукачівський (Закарпатська обл.), Коломийський (Івано-

Франківська), Сарненський (Рівненська обл.), Чортківський (Тернопільська 

обл.)) кількість користувачів Instagram та Facebook рівні.  

Серед вище перерахованих найбільше районів із Чернівецької, 

Рівненської та Львівської областей, де спостерігається найбільше домінування 

(концентрація користувачів) обласного центру.  

Хоча соціальна інтернет-мережа Instagram за загальною кількістю 

користувачів у Чернівецькій та Рівненській областях поступається Facebook, 

проте на більшій території області переважає саме Instagram. У Чернівецькій 

області Facebook лідирує лише у містах Чернівці, Новодністровськ, а також у 

Кельменецькому та Сокирянському районах (4 територіальні одиниці із 13). У 

Рівненській області за кількістю користувачів Instagram переважає Facebook у 

половині територіальних одиниць (10 з 20). Поясненням цього може бути той 

факт, що обновними користувачами Instagram є особи молодших вікових груп, 

а основним пристроєм на якому функціонує мережа є смартфон. Для молоді 

наявність акаунту в Instagram є підтвердженням її статусу. Тобто молодь 

користується соцмережею навіть при не достатній якості сигналу мобільного 

Інтернету. Крім того, молодь є віковою групою, яка передусім сприймає 
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інновації. Тобто, просторовий розподіл соціальної інтернет-мережі Instagram є 

більш рівномірним, порівняно з Facebook. Тут спостерігається менше 

домінування обласних центрів та інших великих міст  над рештою території.  

Крім Facebook та Instagram, на території Західної України є ще близько 

двох десятків інших значних (за кількістю користувачів) соціальних інтернет-

мереж. На основі анкетування студентів географічних спеціальностей ЗВО 

Західної України ми дослідили особливості використання молоддю соціальних 

інтернет-мереж та проаналізували регіональні особливості користування 

соціальними сервісами [386]. Звертає на себе увагу різке домінування трьох 

соцмереж – Instagram, Telegram, Facebook – над іншими. Так звана «велика 

трійка» охоплює переважну більшість студентів Західної України. У кожної з 

цих мереж рівень проникнення перевищує 85 % опитаних.  

Найпопулярнішою соціальною мережею серед студентів Західної України 

є Instagram. 95,5 % опитаних вказали, що вони зареєстровані на вказаному 

сервісі. На другому місці перебуває Telegram із рівнем проникнення 90,0 %. 

Лише третє місце за поширенням серед молоді займає найпопулярніша світова 

соцмережа Facebook – 85,0 %. Найпопулярніший серед молоді до 2017 р. сервіс 

ВКонтакті знаходиться лише на 4 місці з показником проникнення 51,5 %. 

Решта соціальних інтернет мереж значно поступаються за популярністю. Так, 

широко розповсюджений у світі WhatsApp поширений лише серед 31,4 % 

студентів. Його функції у Західній Україні переважно виконує месенджер 

Viber. У Twitter зареєстровано 13,7 % опитаних. Однокласники мають лише 

11,8 % проникнення через те, що ця російська мережа асоціює себе зі старшим 

поколінням, які шукають людей із якими вони колись навчалися. Бізнес-

мережею LinkedIn охоплено лише 2,3 % студентів. Враховуючи той факт, що 

багато сучасних студентів працюють, це вказує на те, що вони зайняті 

переважно у робітничих професіях. 

У загальних рисах вказані вище закономірності зберігаються й у розрізі 

окремих адміністративних областей (рис. 3.17). «Велика трійка» різко домінує 

на рештою соціальних інтернет-мереж. Порядок Instagram, Telegram, Facebook 
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«порушено» лише у Івано-Франківській (Telegram-Facebook, Instagram), 

Львівській (Telegram, Facebook-Instagram) та Рівненській (Instagram, Facebook, 

Telegram) областях. Лише у Івано-Франківській та Львівській областях 

Instagram не є лідером, а поступається Telegram. Instagram має найвище 

проникнення у Закарпатській (97,8 %), а найменше – у Івано-Франківській 

(94,1 %) областях. Telegram має найвище проникнення у Закарпатській 

(96,7 %), а найменше – у Рівненській (67,3 %) областях. Facebook має найвище 

проникнення у Івано-Франківській (96,1 %), а найменше – у Рівненській 

(76,9%) областях. 

Четверте місце в усіх областях (крім Закарпатської) займає ВКонтакті. 

Його показники охоплення варіюють від 40,8 % – у Львівській до 58,2 % – у 

Закарпатській областях. П’ятим у рангу в усіх областях (крім Закарпатської) 

перебуває WhatsApp із показниками охоплення від 13,5 % (Рівненська область) 

до 61,5 % (Закарпатська область). На шостому місці в областях Західної 

України (крім Чернівецької) перебуває Twitter із показниками охоплення від 

10,0 % (Львівська область) до 19,6 % (Івано-Франківська область). На сьомому 

місці в усіх областях (крім Чернівецької) перебувають Однокласники з 

показниками охоплення від 3,8 % (Рівненська область) до 18,5 % (Чернівецька 

область) (рис. 3.17) [386]. 

У розрізі окремих областей спостерігаються схожі партерни, що 

характерні й для регіону дослідження в цілому. Обласні центри та міста 

обласного підпорядкування різко домінують на рештою території, периферійні 

частини мають нижчі показники, порівняно з центральними. Проте можна 

виділити ряд специфічних регіональних особливостей поширення соціальних 

інтерет-мереж.  

Волинська область – це територія на північному заході України, яка 

межує з Польщею на заході, Білоруссю – на півночі, Рівненською областю – на 

сході та південному сході, Львівською областю – на півдні. Сприятливе 

транспортно-географічне та прикордонне положення в поєднанні з 

периферійністю накладає відбиток на соціально-економічні процеси, що 
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протікають на її території. Розповсюдження соціальних інтернет-мереж тут має 

свої особливості.  

У Волинській області нараховується 363,9 тис. користувачів, що 

становить 35,3 % населення області та 2,6 % усіх українських користувачів 

мережі (частка області у населенні країни становить 2,5 %). Тобто, рівень 

проникнення мережі Facebook у Волинській області є трішки вищим, ніж 

загалом по країні [384; 201]. 

Аналізуючи просторовий розподіл користувачів Facebook у розрізі 

адміністративно-територіальних одиниць Волинської області, можна 

простежити тенденцію до концентрації переважаючої кількості акаунтів у 

найбільших  містах, а саме в містах Луцьк (180 тис.), Ковель (52 тис.), 

Володимир-Волинський (23 тис.), Нововолинськ (20 тис.) (додаток Е, рис. 3.15). 

На ці чотири міста обласного підпорядкування припадає 75,8 % користувачів із 

Волині. В обласному центрі м. Луцьк сконцентровано 49,6 % акаунтів. Такий 

висновок відповідає результатам інших досліджень, зокрема щодо значного 

переважання розвитку Інтернету у великих мегаполісах [435]. Волинська 

область має порівняно низький рівень урбанізації (52,2 %). У багатьох селах, 

особливо у північній поліській частині, відсутній провідний Інтернет, а якість 

сигналу мобільних операторів не дає змоги користуватися соціальними 

мережами. Отже, чітко простежується ієрархічна модель просторової дифузії 

культурних інновацій, коли найбільші міста області є регіональними центрами 

поширення інновацій.  

Серед адміністративних районів за кількістю користувачів (понад 10 тис. 

осіб) вирізняються густозаселені Камінь-Каширський, Любомльський, 

Іваничівський, Луцький, Маневицький, Ратнівський райони. Найменше 

користуються Facebook у Любешівському, Володимир-Волинському, 

Локачинському районах. Володимир-Волинський, Локачинський – це одні із 

найменш заселених районів Волинської області. Низька кількість користувачів 

у Любешівському районі пояснюється його периферійним положенням та 

низьким рівнем соціально-економічного розвитку.  
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Важливим показником є рівень проникнення соціальної мережі. 

Найвищий цей показник у містах обласного підпорядкування (понад 35 %), 

особливо виділяються м. Луцьк – 82,9 % та м. Ковель – 76,1 % (додаток Е). Такі 

високі показники досягаються як за рахунок кількості населення міста, 

зареєстрованого у соцмережі, так і за рахунок акаунтів різноманітних фірм та 

магазинів. До міських користувачів також відносяться жителі прилеглих сіл. Ці 

села формуються єдину систему розселення з містом біля якого вони розміщені.  

У адміністративних районах цей показник значно менший і не перевищує 

36 %. Відносно висока частка користувачів мережі (понад 20 %) 

прослідковується у західних прилеглих до кордону з Польщею районах, а саме 

Іваничівському, Любомльському, Шацькому районах. Це ймовірно можна 

пояснити інтенсивними транскордонними комунікаціями за допомогою 

соціальних інтернет-мереж, які фактично є безкоштовними й є альтернативою 

мобільному зв’язку. Це сприяє збільшенню кількості користувачів на 

досліджуваній території. На території Камінь-Каширського району знаходиться 

найбільше місто північної частини Волинської області Камінь-Каширський, яке 

претендує на роль регіонального центру.  

Низька частка користувачів (менше 10 %) зафіксована у Ковельському, 

Турійському, Рожищенському, Старовижівському, Володимир-Волинському, 

Горохівському та Ківерцівському районах. Географічно це переважно 

центральна частина області. Для більшості цих районів не характерний високий 

рівень економічного розвитку. Ковельський та Володимир-Волинський райони 

– це райони, які прилеглі до міст обласного підпорядкування. Для них 

характерна підвищена частка сільського населення та концентрація соціально-

економічного та політичного життя у містах Ковель та Володимир-Волинський, 

які територіально до них не належать. Міста обласного підпорядкування ніби 

«витягують» користувачів соціальної мережі з району.  

Особливо низький показник проникнення соціальної інтернет-мережі 

(менше 5 %) у Любешівському та Локачинському районах (додаток Е, 

рис. 3.15). Це найменш розвинені, глибоко депресивні території у межах 
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області. Любешівський район характеризується периферійністю та 

несприятливим суспільно-географічним положенням. Для Локачинського 

району характерні мала площа та чисельність населення, розміщення між 

найбільшими економічними центрами області (Луцьк, Володимир-Волинський, 

Нововолинськ), що концентрують значну частину соціально-економічної 

активності регіону. 

У Волинській області коефіцієнт проникнення соціальної мережі 

Facebook для адміністративних районів становить у середньому значенні 

13,5 %, міст обласного підпорядкування – 63,7 %, при середньообласному 

35,3 %. Це ще раз підтверджує нерівномірний розподіл користувачів у міських 

поселеннях та сільській місцевості та ролі найбільших міст як центрів 

інновацій.  

Аналізуючи регіональний розподіл користувачів Instagram, варто 

зазначити, що у Волинській області нараховується 271,1 тис. користувачів 

(додаток Е), що становить 26,3 % населення області. Частка користувачів із 

Волинської області складає 2,5 % усіх українських користувачів мережі, що 

відповідає середньоукраїнським показникам.  

У просторовому розподілі користувачів Instagram, можна простежити ті ж 

тенденції, що й для Facebook (додаток Е, рис. 3.16), а саме до концентрації 

більшості акаунтів у найбільших містах. Так, в Луцьку зареєстровано 120 тис. 

користувачів, Ковелі – 40 тис., Володимир-Волинському – 16 тис., 

Нововолинську – 11 тис. користувачів. На найбільші міста припадає 69,0 % 

користувачів, на м. Луцьк – 41,3 %. Серед адміністративних районів за 

кількістю користувачів вирізняється найбільший за населення Луцький район, 

північний густозаселений Камінь-Каширський та західний прикордонний 

Любомльський райони (додаток Е). 

За рівнем проникнення мережі лідируючі позиції займають міста 

обласного підпорядкування Ковель (58,5 %), Луцьк (55,2 %), Володимир-

Волинський (41,7 %). Звертає увагу низький рівень проникнення Instagram у 

м. Нововолинськ (лише 20,0 %). Серед адміністративних районів вирізняються 
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Любомльський, Камінь-Каширський, Іваничівський райони (понад 20 %). 

Порівняно високі рівні проникнення (10–20 %) також мають Шацький, 

Луцький, Ратнівський, Маневицький, Любешівський райони. Найнижча частка 

користувачів (менше 10 %) зафіксована у Старовижівському, Ковельському, 

Рожищенському, Ківерцівському, Турійському, Горохівському, 

Локачинському, Володимир-Волинському районах (додаток Е, рис. 3.16). 

Для адміністративних районів Волинської області коефіцієнт 

проникнення соціальної мережі Instagram становить у середньому 12,3 %, для 

міст обласного підпорядкування – 43,8 %, при середньообласному 

значенні 26,3 %.  

Закарпатська область – це унікальна територія з особливими 

природними умовами та ресурсами, суспільно-географічним положенням, 

соціально-економічною ситуацією. Вона єдина з областей України межує з 

чотирма державами (Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією), що 

зумовлює унікальність культурної та історичної спадщини, її геополітичного 

положення. Відповідно, й поширення соціальних Інтернет-мереж має специфічні 

риси та особливості.  

У Закарпатській області нараховується  425,2 тис. користувачів мережі 

Facebook, що становить 33,9 % населення області та 3,3 % усіх українських 

користувачів мережі (частка області у населенні країни становить 2,99 %). 

Тобто, рівень проникнення мережі Facebook у Закарпатській області є вищим, 

ніж у середньому в Україні, що свідчить про значну соціальну активність 

населення [184]. 

Аналізуючи просторовий розподіл користувачів Facebook у розрізі 

адміністративно-територіальних одиниць Закарпатської області, можна 

простежити тенденцію до концентрації переважаючої кількості акаунтів у 

найбільших містах, а саме в Ужгороді (95 тис.), Мукачево (67 тис.), Хусті 

(16 тис.), Берегово (15 тис.) (додаток Е, рис. 3.15). На ці чотири міста обласного 

підпорядкування припадає 45,4 % користувачів із Закарпаття. В обласному 

центрі – м. Ужгород – сконцентровано 22,3 % акаунтів. Такий висновок 



227 

відповідає результатам інших досліджень, зокрема щодо значного переважання 

розвитку Інтернету у великих мегаполісах [435]. Закарпатська область має 

низький рівень урбанізації (37,1 %). У багатьох селах, особливо у гірській 

місцевості, відсутній не лише Інтернет, а й стійкий сигнал мобільної мережі. 

Отже, чітко простежується ієрархічна модель просторової дифузії культурних 

інновацій, коли найбільші міста області є регіональними центрами поширення 

інновацій.  

Серед адміністративних районів за кількістю користувачів виділяються 

густозаселені Тячівський, Виноградівський, Іршавський та Рахівський райони. 

Найменше користуються Facebook у північних слабозаселених районах: 

Перечинському та Великоберезнянському. 

Найвищий показник рівня проникнення спостерігається в містах 

обласного підпорядкування (понад 40 %), особливо вирізняються м. Ужгород – 

82,5 % та м. Мукачево – 78,1 % (додаток Е). Такі високі показники досягаються 

як за рахунок кількості населення міста, зареєстрованого у соцмережі, так і за 

рахунок акаунтів різноманітних фірм та магазинів.  

У адміністративних районах цей показник значно менший і не перевищує 

34 %. Відносно висока частка користувачів мережі (понад 25 %) 

прослідковується у центральних та східних районах області, а саме 

Виноградівському, Свалявськийому, Рахівському, Іршавському, Тячівському, 

Воловецькому, Хустському та Міжгірському районах.  

Найнижча частка користувачів (менше 20 %) зафіксована у західних 

районах області. Це Ужгородський, Берегівський, Мукачівський райони – 

райони, які прилеглі до міст обласного підпорядкування. Для них характерна 

підвищена частка сільського населення та концентрація соціально-

економічного та політичного життя у містах Ужгород, Мукачеве, Берегово, які 

територіально до них не належать. Міста обласного підпорядкування ніби 

«витягують» користувачів соціальної мережі з району.  

Особливо низький показник проникнення соціальної інтернет-мережі 

(менше 5 %) фіксується у північно-західних Перечинському та 



228 

Великоберезнянському районах (додаток Е, рис. 3.15). Це найменш розвинені у 

межах області території із незначною чисельністю населення, периферійним 

положенням та переважаючим гірським рельєфом.  

У Закарпатській області коефіцієнт проникнення соціальної мережі 

Facebook для адміністративних районів становить у середньому 20,6 %, міст 

обласного підпорядкування – 63,4 %, при середньообласному 33,9 %. Це ще раз 

підтверджує нерівномірний розподіл користувачів у міських поселеннях та 

сільській місцевості та ролі найбільших міст як центрів інновацій.  

Вищий рівень проникнення соціальної мережі Facebook у Закарпатській 

області порівняно із загальноукраїнським, пояснюється тісними зв’язками з 

сусідніми державами – Угорщиною, Словаччиною та Румунією. Значна частина 

місцевого населення має родинні зв’язки за кордоном (особливо це характерно 

для Угорщини), а також здійснює трудові закордонні міграції. Транскордонні 

комунікації за допомогою соціальних інтернет-мереж є фактично 

безкоштовними й є альтернативою мобільному зв’язку. Це сприяє збільшенню 

кількості користувачів на цій території.  

Аналізуючи регіональний розподіл користувачів Instagram, варто 

зазначити, що у Закарпатській області зареєстровано 277 тис. користувачів, що 

становить 22,1 % населення області. Частка користувачів із Закарпатської 

області складає 2,5 % усіх українських користувачів мережі.  

У просторовому розподілі користувачів Instagram на Закарпатті, можна 

простежити ті ж тенденції, що й для Facebook (додаток Е, рис. 3.16), а саме до 

концентрації більшості акаунтів у найбільших містах. Так, в Ужгороді 

зареєстровано 57 тис. користувачів, Мукачевому – 41 тис., Хусті – 11 тис., 

Береговому – 4,8 тис. користувачів. На найбільші міста припадає 41,4 % 

користувачів, у т. ч. на м. Ужгород – 20,6 %. Серед адміністративних районів за 

кількістю користувачів особливо  вирізняється найбільший за населення 

Тячівський район (друге місце в області) та інші райони південної та східної 

частини Закарпатської області (додаток Е).  
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За рівнем проникнення мережі лідируючі позиції займають міста 

обласного підпорядкування Ужгород (49,5 %), Мукачеве (47,8 %), Хуст 

(34,8 %). Звертає увагу низький рівень проникнення Instagram у м. Берегово 

(лише 20,0 %). Серед адміністративних районів вирізняються Тячівський, 

Свалявський, Іршавський, Рахівський райони (понад 20 %). Порівняно високі 

рівні проникнення (понад 10 %) також мають Виноградівський, Хустський, 

Міжгірський, Воловецький, Ужгородський райони. Найнижча частка 

користувачів (менше 10 %) зафіксована у Берегівському, Мукачівському, 

Перечинському, Великоберезнянському районах (додаток Е, рис. 3.16). 

Для адміністративних районів Закарпатської області коефіцієнт 

проникнення соціальної мережі Instagram становить у середньому 14,1 %, для 

міст обласного підпорядкування – 34,1 %, при середньообласному 

значенні 22,1 %.  

Івано-Франківська область – це один із найбільш густонаселених та 

давно освоєних регіонів на заході України, яка межує із Закарпатською областю 

на заході та південному заході, Львівською областю – на півночі та північному 

заході, Тернопільською областю – на сході та північному сході, Чернівецькою – 

на півдні та південному сході, Румунією – на півдні. Область характеризується 

центральним географічним положенням та розташована у передгір'ї Українських 

Карпат. На Карпати припадає майже половина території області. В Івано-

Франківській області знаходяться значні поклади викопних корисних копалин, 

таких як нафта, газ, буре вугілля, торф, кам'яна та калійна сіль, сірка, фосфорити, 

вапняки, сировина для виробництва будматеріалів.  

У Івано-Франківській області нараховується 517,4 тис. користувачів 

мережі Facebook, що становить 37,8 % населення області та 3,7 % усіх 

українських користувачів мережі (частка області у населенні країни становить 

3,3 %). Тобто, рівень проникнення мережі Facebook у Івано-Франківській 

області вищий, ніж у середньому в Україні [181]. 

Територіальна диференціація користувачів Facebook по районах та 

найбільших містах Івано-Франківської області показує закономірність 
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концентрації акаунтів у найбільших містах, а саме в містах Івано-Франківськ 

(200 тис.), Коломия (41 тис.), Калуш (39 тис.) (додаток Е, рис. 3.15). На міста 

обласного підпорядкування (вище згадані, а також Болехів, Бурштин, Яремче) 

припадає 59,5 % користувачів області. В обласному центрі м. Івано-Франківськ 

зосереджено 38,7 % акаунтів. Порівняно з іншими областями Західної України, 

це не є високими показниками. Нижчі значення спостерігаються лише у 

Закарпатській області (40,8 % та 20,5 % відповідно). Тобто, для Івано-

Франківської характерний більш рівномірний розподіл користувачів мережі 

Facebook порівняно з іншими областями, що накладає відбиток на поведінку 

користувачів у соціальній мережі.  

Івано-Франківська область має порівняно невисокий рівень урбанізації 

(44,2 %). Тут не спостерігається домінування обласного центру над рештою 

території, як у інших областях Західної України (особливо у Львівській, 

Чернівецькій, Рівненській). Місцеві регіональні центри, такі як Болехів, 

Бурштин, Долина, Калуш, Коломия, Надвірна, Яремче є фокусами соціально-

економічного та політичного життя прилеглих територій. Очевидно, певний 

влив на зв’язок з обласним центром також має гірський рельєф. 

Поміж районів Івано-Франківської області за кількістю користувачів 

(понад 20 тис. осіб) виділяються густозаселені Надвірнянський, Косівський, 

Рожнятівський, Снятинський, Долинський райони. Найменша кількість людей 

(менше 10 тис. осіб) використовує Facebook у Тлумацькому, Богородчанському, 

Калуському та Тисменицькому районах. Географічно це центральна частина 

області.  

За показником рівня проникнення соціальної мережі домінують міста 

обласного підпорядкування (понад 46 %). Найвищі значення зафіксовані в 

обласному центрі м. Івано-Франківськ – 76,1 % та м. Коломия – 66,9 % 

(додаток Е). Такі високі показники досягаються як за рахунок кількості 

населення міста, зареєстрованого у соцмережі, так і за рахунок акаунтів 

різноманітних фірм та магазинів. До міських користувачів також відносяться 
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жителі прилеглих сіл. Ці села формуються єдину систему розселення з містом 

біля якого вони розміщені.  

Порівняно низький показник проникнення соцмережі у м. Яремче 

(35,8 %) можна пояснити його рекреаційно-туристською спеціалізацією. У 

вказаному регіоні велика кількість туристів, яка співставна із загальною 

чисельністю постійного населення. Як зазначалося вище [201], існують 

труднощі щодо визначення кількості користувачів соціальної інтернет-мережі. 

У даному випадку додається проблема місцевих жителів (постійного 

населення) та приїжджих туристів. Для більшості територій різниця між 

постійним населенням «people living in this location» та усім населенням «people 

living in or recently in this location» невелика та становить 5–10 %. Для 

курортних (рекреаційних) міст ця величина значно більша та сягає 35–65 %. 

Саме цими моментами можна пояснити низький рівень проникнення соцмережі 

Facebook у м. Яремча.  

Рівень проникнення соціальної інтернет-мережі Facebook у 

адміністративних районах області нижчий, ніж у містах обласного 

підпорядкування та не перевищує 46 %. Висока частка користувачів мережі 

(понад 30 %) зафіксована у Верховинському, Снятинському, Косівському, 

Рожнятівському, Городенківському, Надвірнянському районах. У 

територіальному відношенні це переважно південна частина області. Ці райони 

мають відносно слабкі зв’язки з регіональним центром.  

Низька частка користувачів (менше 10 %) зафіксована в Тлумацькому, 

Калуському, Богородчанському, Тисменицькому районах. У географічному 

відношенні – це переважно центральна частина області. Тисменицький, 

Калуський – це райони, які прилеглі до міст обласного підпорядкування. Для 

них характерна підвищена частка сільського населення та концентрація 

соціально-економічного та політичного життя у містах Івано-Франківськ, 

Калуш, Коломия, які територіально до них не належать. Міста обласного 

підпорядкування ніби «витягують» користувачів соціальної мережі з району. 

Тлумацький, Богородчанський райони хоча не мають безпосередньої межі із 
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м. Івано-Франківськ, проте економічно, соціально та культурно з ним тісно 

пов’язані. Локальні центри м. Тлумач та смт Богородчани не є потужними, а 

місцеве населення орієнтується переважно на м. Івано-Франківськ.  

В Івано-Франківській області коефіцієнт проникнення соціальної мережі 

Facebook для адміністративних районів становить у середньому 23,8 %, міст 

обласного підпорядкування – 59,5 %, при середньообласному 37,8 %. Це ще раз 

підтверджує нерівномірний розподіл користувачів у міських поселеннях і 

сільській місцевості та роль найбільших міст як центрів інновацій.  

На Івано-Франківщині нараховується 363,9 тис. користувачів Instagram, 

що становить 26,6 % населення області. Відсоток користувачів із Івано-

Франківської області складає 3,3 % усіх українських користувачів мережі, що 

відповідає частці області у населенні України.  

Просторове розміщення користувачів соцмережі Instagram, у загальних 

рисах показує ті ж особливості, що характерні й для Facebook (додаток Е, 

рис. 3.16), а саме до концентрації більшості акаунтів у найбільших містах. Так, 

в Івано-Франківську зареєстровано 140 тис. користувачів, Коломиї – 27 тис., 

Калуші – 25 тис. користувачів. На міста обласного підпорядкування припадає 

57,6 % користувачів, на м. Івано-Франківськ – 38,5 %. Серед адміністративних 

районів за кількістю користувачів виділяється найбільший за населення 

Надвірнянський район та інші переважно південні густозаселені Косівський, 

Рожнятівський, Снятинський, Долинський, Городенківський, Коломийський 

райони (додаток Е). 

За рівнем проникнення мережі лідируючі позиції займають міста 

обласного підпорядкування Івано-Франківськ (53,3 %), Коломия (44,0 %), 

Калуш (37,8 %), Бурштин (35,9 %), Болехів (28,8 %), Яремча (26,3 %). Серед 

адміністративних районів вирізняються Верховинський, Снятинський, 

Рожнятівський, Косівський, Надвірнянський, Городенківський райони (понад 

20 %). Середній рівень проникнення (10–20 %) мають Галицький, Долинський, 

Рогатинський і Коломийський райони. Найнижча частка користувачів (менше 
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10 %) зафіксована у Богородчанському, Тлумацькому, Калуському та 

Тисменицькому районах (додаток Е, рис. 3.16). 

Для адміністративних районів Івано-Франківської області коефіцієнт 

проникнення соціальної мережі Instagram становить у середньому 17,0 %, для 

міст обласного підпорядкування – 37,7 %, при середньообласному 

значенні 26,6 %.  

Львівська область – це територія на заході України, яка межує з 

Польщею на заході, Волинською  та Рівненською областями – на півночі, 

Тернопільською областю – на сході, Івано-Франківською – на південному сході, 

Закарпатською – на півдні. Для області характерне вигідне прикордонне та 

транзитне суспільно-географічне положення, найвищий у регіоні рівень 

урбанізації, високий рівень соціально-економічного розвитку.  

У Львівській області нараховується 1038,8 тис. користувачів мережі 

Facebook, що становить 41,3 % населення області та 7,4 % усіх українських 

користувачів мережі (частка області у населенні України становить 6,0 %). 

Тобто, рівень проникнення мережі Facebook у Львівській області помітно 

вищий, ніж у середньому в Україні. 

Територіальна диференціація користувачів Facebook по районах та 

найбільших містах Львівської області, показує закономірність концентрації 

переважаючої кількості акаунтів у найбільших містах, а саме в містах Львів 

(650 тис.), Дрогобич (53 тис.), Стрий (39 тис.), Червоноград (39 тис.), Самбір 

(27 тис.) (додаток Е, рис. 3.15). На міста обласного підпорядкування (вище 

перераховані, а також Борислав (17 тис. користувачів), Новий Розділ (10 тис), 

Трускавець (10 тис.), Моршин (4 тис.)) припадає 81,7 % користувачів області. В 

обласному центрі м. Львів, який одночасно є регіональним центром Західної 

України, зосереджено 62,6 % акаунтів області. Це досить високий показник. У 

Західній Україні він вищий лише у Чернівецькій (81,6 %) області (додаток Ж). 

Тобто, для Львівської області характерна висока концентрація населення та 

господарства в обласному центрі, що накладає відбиток на поведінку 

користувачів у соціальні мережі.  
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Це відповідає результатам інших досліджень, зокрема щодо значного 

переважання розвитку Інтернету у великих мегаполісах [435]. Хоча Львівська 

область має порівняно високий рівень урбанізації (61,0 %), у багатьох селах 

відсутній провідний Інтернет, а якість сигналу мобільних операторів не завжди 

дає змогу користуватися соціальними мережами повною мірою. Отже, чітко 

простежується ієрархічна модель просторової дифузії культурних інновацій, 

коли найбільші міста території є регіональними центрами поширення 

інновацій.  

Поміж районів Львівської області за кількістю користувачів (понад 

10 тис. осіб) виділяються Золочівський, Cокальський, Бродівський, 

Жидачівський, Старосамбірський, Сколівський, Турківський, Мостиський, 

Радехівський райони. Територіально вони розташовані у периферійних 

частинах області. Найменша кількість людей (менше 5 тис. осіб) використовує 

Facebook у таких районах, як Буський, Самбірський, Пустомитівський, 

Миколаївський, Кам'янка-Бузький, Городоцький, Перемишлянський. 

Територіальною особливістю більшості вказаних районів є те, що вони 

розміщені переважно у центрі області, межують з містами обласного 

підпорядкування. Буський та Перемишлянський – це одні з найменших за 

чисельністю населення аграрні райони Львівської області.  

За показником рівня проникнення соціальної мережі виділяються міста 

обласного підпорядкування. Навіть найнижчий показник 34,9 % у 

м. Трускавець перевищує максимальний показник серед адміністративних 

районів. Найвищий рівень проникнення фіксується в обласному центрі Львові 

(86,0 %) та містах Самбір (77,8 %), Моршин (69,4 %), Стрий (65,3 %) 

(додаток Е). Особливістю Львівської області є те, що друге та третє за 

чисельністю населення місто (Дрогобич та Червоноград, відповідно) мають 

порівняно невисокі рівні проникнення (додаток Е). Дрогобич та прилеглі 

території – це старопромисловий район, який повільно пристосовується до 

реалій сьогодення. Розвиток м. Червоноград пов’язаний з експлуатацією 

родовищ кам’яного вугілля Львівсько-Волинського басейну, які багато у чому 
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вже вичерпали потенціал свого розвитку. Міста Стрий та Самбір розвиваються 

більш інтенсивно, на що вказує вищий рівень проникнення мережі Facebook.   

У Львівській області слабо прослідковується правило «ранг-розмір» 

(закон Ципфа) (додаток Ж). Перший за рангом населений пункт (Львів) різко 

домінує над іншими. Львів за чисельністю населення переважає Дрогобицьку 

міськраду (міста Дрогобич та Стебник) майже у 8 разів. Пояснити це можна 

тим, що у минулому Львів був адміністративним центром значно більших 

територій (Руського воєводства часів Першої Речі Посполитої, Королівства 

Галичини та Лодомерії часів Австро-Угорської імперії, навіть Львівське 

воєводство часів Другої Речі Посполитої було в 1,3 рази більшим за сучасну 

Львівську область).  

Низький показник проникнення у м. Трускавець (34,9 %) можна пояснити 

його рекреаційно-туристською спеціалізацією. У вказаному регіоні велика 

кількість туристів, яка співставна з загальною чисельністю постійного 

населення.  

Рівень проникнення соціальної інтернет-мережі Facebook в 

адміністративних районах області значно менший і не перевищує 33 %. 

Відносно високу частку користувачів мережі (понад 20 %) мають Бродівський, 

Сколівський, Золочівський, Турківський, Жидачівський, Радехівський, 

Старосамбірський, Cокальський та Мостиський райони. Територіально вони 

розташовані у периферійних частинах області.  

Низька частка користувачів (менше 11 %) зафіксована у таких районах, як 

Дрогобицький, Стрийський, Буський, Жовківський, Яворівський, Самбірський, 

Миколаївський, Пустомитівський, Кам'янка-Бузький, Городоцький, 

Перемишлянський. Територіальною особливістю більшості вказаних районів є 

те, що вони розміщені переважно у центрі області, межують із містами 

обласного підпорядкування. Для них характерна підвищена частка сільського 

населення та концентрація соціально-економічного та політичного життя у 

містах Львів, Дрогобич, Стрий, Самбір, та ін., які територіально до них не 
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належать. Міста обласного підпорядкування ніби «витягують» користувачів 

соціальної мережі із району.  

У Львівській області коефіцієнт проникнення соціальної мережі Facebook 

для адміністративних районів становить у середньому 14,9 %, міст обласного 

підпорядкування – 57,8 %, при середньообласному значенні 41,3 %. Це ще раз 

підтверджує нерівномірний розподіл користувачів у міських поселеннях та 

сільській місцевості та ролі найбільших міст як центрів інновацій.  

На Львівщині нараховується 703,6 тис. користувачів Instagram, що 

становить 28,0 % населення області. Відсоток користувачів із Львівської 

області складає 6,4 % усіх українських користувачів мережі, що є дещо вищим 

від частки області у загальному населенні України (6,0 %).  

Просторове розміщення користувачів соцмережі Instagram загалом 

показує ті ж особливості, що характерні й для Facebook (додаток Е, рис. 3.16), а 

саме щодо концентрації більшості акаунтів у найбільших містах. Так, у Львові 

зареєстровано 430 тис. користувачів, Дрогобичі – 33 тис., Червонограді – 

27 тис., Стрию – 24 тис., Самборі – 18 тис. користувачів. На міста обласного 

підпорядкування припадає 79,2 % користувачів, на м. Львів – 61,1 %. Серед 

адміністративних районів за кількістю користувачів (понад 10 тис.) лідирують 

Золочівський, Cокальський, Бродівський, Яворівський та Жидачівський райони 

(додаток Е). Менше 5 тис. активних акаунтів Instagram мають Самбірський, 

Буський, Миколаївський, Городоцький, Кам'янка-Бузький, Перемишлянський 

райони та м. Моршин.  

За рівнем проникнення мережі лідируючі позиції займають міста 

обласного підпорядкування Львів (56,9 %), Самбір (51,9 %), Моршин (43,4 %), 

Стрий (40,2 %). Навіть м. Новий Розділ, яке має найнижчий рівень проникнення 

(21,2 %) серед міст обласного підпорядкування у Львівській області, переважає 

за цим значенням будь-який із адміністративних районів. Серед 

адміністративних районів вирізняються Бродівський, Золочівський, 

Сколівський, Радехівський, Cокальський та Жидачівський райони (понад 15 %). 

Порівняно високі рівні проникнення (10–15 %) також мають Турківський, 
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Мостиський, Старосамбірський райони. Найнижча частка користувачів (менше 

10 %) зафіксована у Стрийському, Яворівському, Дрогобицькому, Буському, 

Пустомитівському, Жовківському, Самбірському, Миколаївському, Кам'янка-

Бузькому, Городоцькому та Перемишлянському районах (додаток Е, рис. 3.16). 

Для адміністративних районів Львівської області коефіцієнт проникнення 

соціальної мережі Instagram становить у середньому 10,9 %, для міст обласного 

підпорядкування – 37,1 %, при середньообласному значенні 28,0 %.  

Отже, соціальна інтернет-мережа Instagram за рівнем розвитку 

поступається Facebook, а її основними користувачами є переважно особи 

молодших вікових груп. Проте на територіях, де рівень сформованості мережі 

Facebook не є високим, спостерігається переважання Instagram. Такими 

районами є Пустомитівський, Яворівський, Городоцький, Кам'янка–Бузький, 

Миколаївський, Жовківський, Перемишлянський та Самбірський. 

Рівненська область – це територія на північному заході України, яка 

межує з Волинською областю на заході, Республікою Білорусь – на півночі, 

Житомирською областю – на сході, Хмельницькою – на південному сході, 

Тернопільською – на півдні, Львівською – на південному заході. Для області 

характерне прикордонне та транзитне географічне положення, порівняно 

низький рівень урбанізації, середній рівень соціально-економічного розвитку.  

У Рівненській області нараховується 376,8 тис. користувачів мережі 

Facebook, що становить 32,7 % населення області та 2,7 % усіх українських 

користувачів мережі (частка області у населенні країни становить 2,8 %). 

Тобто, рівень проникнення мережі Facebook у Рівненський області відповідає 

середньоукраїнським показникам [387]. 

Територіальна диференціація користувачів Facebook по районах та 

найбільших містах Рівненської області показує закономірність концентрації 

переважаючої кількості акаунтів у найбільших містах, а саме в містах Рівне 

(220 тис.), Дубно (27 тис.), Вараш (15 тис.) (додаток Е, рис. 3.15). На чотири 

міста обласного підпорядкування (вище перераховані, а також м. Острог – 

7,1 тис. акаунтів) припадає 71,4 % користувачів області. В обласному центрі 
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м. Рівне зосереджено 58,4 % акаунтів. Це досить високий показник. У Західній 

Україні він вищий лише у Чернівецькій (81,6 %) та Львівській (62,6 %) 

областях (додаток Ж). Тобто, для Рівненської області характерна висока 

концентрація населення та господарства в обласному центрі, що накладає 

відбиток на поведінку користувачів у соціальних мережах.  

Рівненська область має невисокий рівень урбанізації (47,5 %). У багатьох 

селах, особливо в північній поліській частині, відсутній провідний Інтернет, а 

якість сигналу мобільних операторів не дає змогу користуватися соціальними 

мережами.  

Поміж районів Рівненської області за кількістю користувачів (понад 

10 тис. осіб) виділяються густозаселені Сарненський, Березнівський, 

Костопільський райони. Найменша кількість людей (менше 5 тис. осіб) 

використовує Facebook у Дубенському, Рівненському, Острозькому, 

Зарічненському, Демидівському, Гощанському районах. Вказані райони (за 

винятком Рівненського) характеризуються невеликою кількістю населення. 

Острозький, Демидівський – це найменш заселені райони Рівненської області. 

Низька кількість користувачів у Зарічненському районі пояснюється його 

периферійним положенням та низьким рівнем соціально-економічного 

розвитку.  

За показником рівня проникнення соціальної мережі вирізняються міста 

обласного підпорядкування (понад 35 %). Найвищі значення характерні для 

обласного центру м. Рівне – 89,4 % та м. Дубно – 72,0 % (додаток Е). Такі 

високі показники досягаються як за рахунок кількості населення міста, 

зареєстрованого у соцмережі, так і за рахунок акаунтів різноманітних фірм та 

магазинів. До міських користувачів також відносяться жителі прилеглих сіл. Ці 

села формуються єдину систему розселення з містом біля якого вони розміщені.  

Порівняно низький показник проникнення у м. Вараш (35,5 %) – «міста 

атомників», другого за чисельністю населення міста Рівненської області, можна 

пояснити його слабшими зв’язками із навколишньою територією. Іншими 

словами, навколо м. Вараш відсутнє скупчення сільських населених пунктів, які 
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економічно, соціально та культурно пов’язані з ним та формують єдину 

систему розселення. Вараш не є центром адміністративного району, що 

«притягує» населення адміністративними функціями. Усе це позначається на 

кількості активних користувачів соціальної мережі. Схожа ситуація 

спостерігається у Волинській області в шахтарському м. Нововолинськ, яке 

також слабо пов’язане з навколишньою територією. 

Рівень проникнення соціальної інтернет-мережі Facebook в 

адміністративних районах області значно менший і не перевищує 23 %. 

Відносно висока частка користувачів мережі (понад 20 %) зафіксована у 

Радивилівському, Березнівському, Костопільському районах. Для них 

характерний відносно високий рівень соціально-економічного розвитку та 

зручне суспільно-географічне положення.  

Низька частка користувачів (менше 11 %) зафіксована в Дубенському, 

Острозькому, Рівненському, Демидівському, Зарічненському, Гощанському 

районах. У географічному відношенні – це переважно центральна та південна 

частина області. Дубенський, Острозький, Рівненський – це райони, прилеглі до 

міст обласного підпорядкування. Для них характерна підвищена частка 

сільського населення та концентрація соціально-економічного та політичного 

життя у містах Дубно, Острог та Рівне, які територіально до них не належать.  

Особливо низький показник проникнення соціальної інтернет-мережі 

(менше 3 %) у Демидівському, Зарічненському, Гощанському районах 

(додаток Е, рис. 3.15). Це мало розвинені, депресивні території в межах області. 

Зарічненський район характеризується периферійністю та несприятливим 

суспільно-географічним положенням. Демидівський район має найменшу 

площу та найнижчу чисельність населення у Рівненській області, що накладає 

певний відбиток на соціально-економічні процеси. 

У Рівненській області коефіцієнт проникнення соціальної мережі 

Facebook для адміністративних районів становить у середньому 12,3 %, міст 

обласного підпорядкування – 60,7 %, при середньообласному значенні 32,7 %. 

Це ще раз підтверджує нерівномірний розподіл користувачів у міських 
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поселеннях і сільській місцевості та значну роль найбільших міст як центрів 

інновацій.  

На Рівненщині нараховується 303,1 тис. користувачів Instagram, що 

становить 26,3 % населення області. Відсоток користувачів із Рівненської 

області складає 2,8 % усіх українських користувачів мережі, що відповідає 

частці області у загальному населенні України.  

Просторове розміщення користувачів соцмережі Instagram, показує ті ж 

особливості, що характерні й для Facebook (додаток Е, рис. 3.16), а саме до 

концентрації більшості акаунтів у найбільших містах. Так, у Рівному 

зареєстровано 160 тис. користувачів, Дубно – 18 тис., Вараші – 11 тис., Острозі 

– 5 тис. користувачів. На найбільші міста припадає 64,0 % користувачів, на 

м. Рівне – 52,8 %. Серед адміністративних районів за кількістю користувачів 

вирізняється найбільший за населення Сарненський район та інші північні й 

центральні густозаселені Березнівський, Рокитнівський та Костопільський 

райони (додаток Е). 

За рівнем проникнення мережі лідируючі позиції займають міста 

обласного підпорядкування Рівне (65,0 %), Дубно (48,0 %), Острог (32,3 %), 

Вараш (26,0 %). Звертає увагу відносно низький рівень проникнення Instagram у 

м. Вараш, про що було сказано вище. Серед адміністративних районів 

вирізняються Березнівський, Рокитнівський, Радивилівський, Сарненський 

райони (понад 18 %). Порівняно високі рівні проникнення (10-16 %) також 

мають Костопільський, Млинівський, Володимирецький, Дубровицький, 

Здолбунівський, Корецький, Дубенський райони. Найнижча частка 

користувачів (менше 8 %) зафіксована у Рівненському, Острозькому, 

Зарічненському, Демидівському та Гощанському районах (додаток Е, рис. 3.16). 

Для адміністративних районів Рівненської області коефіцієнт 

проникнення соціальної мережі Instagram становить у середньому 12,2 %, для 

міст обласного підпорядкування – 42,8 %, при середньому значенні 26,3 %.  

Тернопільська область – це територія на північному заході України, яка 

межує із Львівською областю на північному заході, Рівненською областю – на 
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півночі, Хмельницькою областю – на сході, Чернівецькою  – на півдні, Івано-

Франківською – на заході та південному заході. Для області характерне 

сприятливе центральне транспортно-географічне положення у межах регіону, 

порівняно низький рівень урбанізації, середній рівень соціально-економічного 

розвитку.  

У Тернопільській  області нараховується 374,7 тис. користувачів мережі 

Facebook, що становить 36,0 % населення області та 2,7 % усіх українських 

користувачів мережі (частка області в населенні країни становить 2,5 %). Тобто, 

рівень проникнення мережі Facebook у Тернопільській області дещо вище 

середньоукраїнського показника [187]. 

Територіальна диференціація користувачів Facebook по районах та 

найбільших містах Тернопільської області показує закономірність концентрації 

переважаючої кількості акаунтів у найбільших містах, а саме Тернопіль 

(190 тис.), Чортків (29 тис.), Бережани (15 тис.), Кременець (12 тис.) (додаток Е, 

рис. 3.15). На чотири міста обласного підпорядкування припадає 65,4 % 

користувачів області. В обласному центрі м. Тернопіль зосереджено 50,7 % 

акаунтів. Тобто, для Тернопільської  області характерна висока концентрація 

населення та господарства у обласному центрі.  

Тернопільська область має порівняно невисокий рівень урбанізації 

(45,3 %). У багатьох селах, особливо віддалених, відсутній провідний Інтернет, 

а якість сигналу мобільних операторів не дозволяє користуватися соціальними 

мережами. Отже, чітко простежується ієрархічна модель просторової дифузії 

культурних інновацій, коли найбільші міста території є регіональними 

центрами поширення інновацій.  

Поміж районів Тернопільської області за кількістю користувачів (понад 

10 тис. осіб) виділяються Бучацький, Борщівський, Заліщицький, 

Теребовлянський, Шумський райони. Усі вони, за винятком Шумського району, 

є густозаселеними територіями. Найменша кількість людей (менше 5 тис. осіб) 

використовує Facebook у Козівському, Підгаєцькому, Тернопільському, 

Підволочиському, Збаразькому, Чортківському, Зборівському районах. 
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Особливістю вказаних районів є те, що більшість із них розміщені у 

безпосередній близькості біля головного соціально-економічного центру 

області м. Тернопіль. Чортківський район оточує друге після Тернополя місто 

обласного підпорядкування Чортків. Мала чисельність користувачів у 

Підгаєцькому районі пояснюється невеликою загальною чисельністю населення 

територіальної одиниці. Це найменший за населенням район Тернопільської 

області з низьким рівнем соціально-економічного розвитку.  

За показником рівня проникнення соціальної мережі виділяються міста 

обласного підпорядкування (понад 57 %). Найвищі значення зафіксовано в 

м. Чортків – 101,2 % (до Чорткова включається населення оточуючих сіл, а 

також смт Заводське), обласному центрі м. Тернопіль – 85,2 % та м. Кременець 

– 73,8 % (додаток Е). Такі високі показники досягаються як за рахунок кількості 

населення міста, зареєстрованого у соцмережі, так і за рахунок акаунтів 

різноманітних фірм та магазинів. До міських користувачів також відносяться 

жителі прилеглих сіл. Ці села формуються єдину систему розселення з містом 

біля якого вони розміщені.  

Рівень проникнення соціальної інтернет-мережі Facebook в 

адміністративних районах області значно менший і не перевищує 34 %. 

Відносно висока частка користувачів мережі (понад 30 %) зафіксована у 

Бучацькому, Бережанському та Шумському районах.  

Низька частка користувачів (менше 15 %) характерна для Козівського, 

Гусятинського, Підволочиського, Тернопільського районів. У географічному 

відношенні – це переважно центральна частина області, райони, які мають тісні 

соціально-економічні зв’язки з обласним центром м. Тернопіль (у випадку 

Чортківського району – з м. Чортків). Для них характерна підвищена частка 

сільського населення та концентрація соціально-економічного та політичного 

життя у регіональний центрах Тернопіль та Чортків, які територіально до них 

не належать. Міста обласного підпорядкування ніби «витягують» користувачів 

соціальної мережі з району.  
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Особливо низький показник проникнення соціальної інтернет-мережі 

(менше 5 %) у прилеглих до міст обласного підпорядкування Збаразькому, 

Чортківському та Зборівському районах (додаток Е, рис. 3.15).  

У Тернопільській області коефіцієнт проникнення соціальної мережі 

Facebook для адміністративних районів становить у середньому 18,6 %, міст 

обласного підпорядкування – 79,4 %, при середньообласному значенні 36,0 %. 

Це ще раз підтверджує нерівномірний розподіл користувачів у міських 

поселеннях і сільській місцевості та роль найбільших міст як центрів інновацій.  

На Тернопільщині нараховується 257,0 тис. користувачів Instagram, що 

становить 24,7 % населення області. Відсоток користувачів із Рівненської 

області складає 2,3 % усіх українських користувачів мережі, що дещо нижче 

частки області у загальній чисельності України.  

Територіальне розміщення користувачів соцмережі Instagram, показує ті 

ж особливості, що характерні й для Facebook (додаток Е, рис. 3.16), а саме щодо 

концентрації більшості акаунтів у найбільших містах. Так, у Тернополі 

зареєстровано 130 тис. користувачів, Чорткові – 17 тис., Бережанах – 8,5 тис., 

Кременці – 8,3 тис. користувачів. На міста обласного підпорядкування 

припадає 63,7 % користувачів, на м. Тернопіль – 50,6 %. Серед 

адміністративних районів за кількістю користувачів лідирують Бучацький, 

Борщівський, Заліщицький, Теребовлянський райони (додаток Е). 

За рівнем проникнення мережі лідируючі позиції займають міста 

обласного підпорядкування Чортків (59,3 %), Тернопіль (58,3 %), Бережани 

(44,8 %), Кременець (39,8 %). Звертає увагу те, що найвищий рівень 

проникнення мережі спостерігається у другому за чисельністю населення місті 

(м. Чортків), а не у обласному центрі, як в інших областях Західної України. 

Серед адміністративних районів вирізняються Бучацький, Бережанський, 

Заліщицький, Шумський, Монастириський, Підгаєцький та Борщівський 

райони (понад 15 %). Середній рівень проникнення (10–15 %) мають 

Лановецький, Кременецький, Теребовлянський, Гусятинський райони. 

Найнижча частка користувачів (менше 10 %) зафіксована у Козівському, 
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Тернопільському, Підволочиському, Зборівському, Збаразькому, Чортківському 

районах (додаток Е, рис. 3.16). 

Для адміністративних районів Тернопільському області коефіцієнт 

проникнення соціальної мережі Instagram становить у середньому 13,0 %, для 

міст обласного підпорядкування – 50,4 %, при середньому значенні 24,7 %.  

Отже, соціальна інтернет-мережа Instagram за рівнем розвитку 

поступається Facebook, а її основними користувачами є переважно особи 

молодших вікових груп. Проте на територіях, де рівень проникнення мережі 

Facebook є найнижчим в області, спостерігається переважання Instagram. 

Такими районами є Тернопільський, Збаразький, Чортківський та Зборівський. 

Чернівецька область – це унікальна територія на заході України, яка 

межує із Івано-Франківською областю на заході та північному заході, 

Тернопільською та Хмельницькою областями – на півночі, Вінницькою областю 

– на сході, Румунією та Молдовою – на півдні. Для області характерне 

прикордонне географічне положення, порівняно низький рівень урбанізації, 

середній рівень соціально-економічного розвитку. Чернівецька область – це 

етноконтактна поліетнічна зона, на якій проживають представники різних 

етносів. Усе вище зазначене призводить до унікальної соціально-економічної 

ситуації, яка знаходить своє відображення у просторовому поширенні 

соціальних інтернет-мереж. 

У Чернівецькій області нараховується 294,0 тис. користувачів мережі 

Facebook, що становить 32,6 % населення області та 2,1 % усіх українських 

користувачів соціальної мережі (частка області у населенні країни становить 

2,2 %). Тобто, рівень проникнення мережі Facebook у Чернівецькій області 

відповідає середньоукраїнським показникам [180]. 

Аналіз поширення соціальної інтернет-мережі Facebook по районах та 

найбільших містах Чернівецької області, показує закономірність концентрації 

переважаючої кількості користувачів у найбільших  містах, а саме в м. Чернівці 

(240 тис.) (додаток Е, рис. 3.15). В обласному центрі м. Чернівці зосереджено 

81,6 % акаунтів. Це найвищий показник у Західній Україні. Навіть м. Львів 
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концентрує у собі лише 62,6 % користувачів Facebook Львівської області. 

Тобто, для Чернівецької області характерна висока концентрація населення та 

господарства у обласному центрі, що накладає відбиток на поведінку 

користувачів у соціальній мережі.  

Чернівецька область має невисокий рівень урбанізації (43,2 %). У 

багатьох селах, особливо у західній гірській частині, відсутній провідний 

Інтернет, а якість сигналу мобільних операторів не дає змоги користуватися 

соціальними мережами. Отже, чітко простежується ієрархічна модель 

просторової дифузії культурних інновацій, коли найбільші міста території є 

регіональними центрами поширення інновацій.  

З-поміж адміністративно-територіальних одиниць Чернівецької області за 

кількістю користувачів (понад 7 тис. осіб) виділяються Вижницький, 

Кельменецький, Хотинський райони та м. Новодністровськ. Помітно, що всі 

вказані райони не мають спільних меж з м. Чернівці. Значно менше акаунтів 

зафіксовано у Сторожинецькому, Новоселицькому, Глибоцькому, 

Кіцманському, Заставнівському районах. Найменша кількість людей (менше 

1 тис. осіб) використовує Facebook у Путильському та Герцаївському районах. 

Вказані райони характеризуються невеликою кількістю населення. 

Путильський район – це найменша за чисельністю населення адміністративна 

одиниця з периферійним положенням, переважно гірським рельєфом та 

невисоким рівнем соціально-економічного розвитку.  

За показником рівня проникнення соціальної мережі лідирують міста 

обласного підпорядкування (понад 74 %). Найвищі значення спостерігаються  у 

обласному центрі м. Чернівці – 90,0 % та місті обласного підпорядкування 

Новодністровськ – 74,2 % (додаток Е). Такі високі показники досягаються як за 

рахунок кількості населення міста, зареєстрованого у соцмережі, так і за 

рахунок акаунтів різноманітних фірм та магазинів. До міських користувачів 

також відносяться жителі прилеглих сіл. Ці села формуються єдину систему 

розселення з містом поблизу якого вони розміщені.  
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Рівень проникнення соціальної інтернет-мережі Facebook в 

адміністративних районах області значно менший і не перевищує 21 %. 

Відносно висока частка користувачів мережі (понад 10 %) зафіксована у 

Кельменецькому, Сокирянському, Вижницькому, Хотинському районах. 

Характерною особливістю їх є те, що вони мають периферійне у межах області 

положення та не межують із м. Чернівці. Населення вказаних районів має 

слабші зв’язки із обласним центром: Хотинський район «тяжіє» до міста 

Кам’янець-Подільський, Сокирянський – до м. Могилів-Подільський. 

Формуються певні спільноти людей із власною ідентичністю, які не 

перебувають у «тіні» м. Чернівці. Оскільки для визначення кількості 

користувачів використовувався рекламний механізм таргетину за 

територіальною ознакою, вище згадані райони мають, хоч і не великий, але 

власний «ринок», більша частка населення «ототожнює» себе із цією 

територією.  

У світлі вище зазначеного, низька частка користувачів (менше 6 %) 

фіксується у Сторожинецькому, Заставнівському, Кіцманському, 

Новоселицькому та Глибоцькому районах. У географічному відношенні – це 

переважно центральна частина області, адміністративні райони, які прилеглі до 

міста обласного підпорядкування Чернівці. Для них характерна концентрація 

соціально-економічного та політичного життя у населених пунктах поблизу 

Чернівців. Місто обласного підпорядкування ніби «витягує» користувачів 

соціальної мережі із району. Відповідно, локальна (на рівні адміністративного 

району) територіальна самоідентифікація виражена помітно слабше. Багато 

населення ідентифікує себе з м. Чернівці або з Чернівецькою областю взагалі.  

Особливо низький показник проникнення соціальної інтернет-мережі 

(менше 3 %) у Путильському та Герцаївському районах (додаток Е, рис. 3.15). 

Путильський район характеризується периферійністю та несприятливим 

суспільно-географічним положенням. Це гірська територія з невеликою 

кількістю населення та невисоким рівнем соціально-економічного розвитку. 

Найменші показники Герцаївського району, окрім впливу м. Чернівці, мабуть 
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пояснюються його етнічною характеристикою. Цей район заселений переважно 

румунами. Відповідно, зв’язки з навколишніми територіями помітно слабші.   

У Чернівецькій області коефіцієнт проникнення соціальної мережі 

Facebook для адміністративних районів становить у середньому 7,1 %, міст 

обласного підпорядкування – 82,1 %, при середньообласному значенні 32,6 %. 

Це ще раз підтверджує нерівномірний розподіл користувачів у міських 

поселеннях і сільській місцевості та роль найбільших міст як центрів інновацій.  

На Буковині нараховується 257,9 тис. користувачів Instagram, що 

становить 28,6 % населення області. Відсоток користувачів із Чернівецької 

області складає 2,3 % усіх українських користувачів мережі, що загалом 

відповідає частці області у загальному населенні України.  

Територіальні особливості розміщення користувачів соцмережі Instagram, 

багато в чому схожі на ті, що характерні й для Facebook (додаток Е, рис. 3.16), а 

саме щодо концентрації більшості акаунтів у обласному центрі. У м. Чернівці 

зареєстровано 190 тис. користувачів. На міста обласного підпорядкування  

припадає 76,0 % користувачів, а на м. Чернівці – 73,7 %. Тобто, рівень 

концентрації є дещо менший, порівняно із Facebook. Серед адміністративних 

районів за кількістю користувачів виділяються густозаселені Вижницький, 

Хотинський, Сторожинецький, Новоселицький, Глибоцький, Кельменецький 

райони (додаток Е), які розташовані  у східній та західній частинах області. 

Найвищі показники за рівнем проникнення мережі мають міста обласного 

підпорядкування Чернівці (71,3 %) та Новодністровськ (55,4 %). Серед 

адміністративних районів домінують Вижницький, Кельменецький, 

Хотинський, Сокирянський райони (11–17 %). Порівняно високі рівні 

проникнення (7–10 %) також мають Новоселицький, Заставнівський, 

Глибоцький, Кіцманський, Сторожинецький райони. Найнижча частка 

користувачів (менше 6 %) зафіксована у Герцаївському та Путильському 

районах (додаток Е, рис. 3.16). 

Для адміністративних районів Чернівецької області коефіцієнт 

проникнення соціальної мережі Instagram становить у середньому 9,2 %, для 
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міст обласного підпорядкування – 63,3 %, при середньообласному 

значенні 28,6 %.  

Отже, хоча соціальна інтернет-мережа Instagram за загальною кількістю 

користувачів у Чернівецькій області й поступається Facebook, проте у 

більшості адміністративно-територіальних одиниць переважає саме Instagram. 

Facebook лідирує лише у містах обласного підпорядкування Чернівці, 

Новодністровськ, а також у Кельменецькому та Сокирянському районах. 

Загалом мережа Instagram у Чернівецькій області розміщена більші рівномірно, 

порівняно із Facebook. 

На основі вище зазначеного, можна зробити такі висновки щодо 

загальних закономірностей просторового поширення соціальних мережі 

Facebook та Instagram у Західній Україні:  

– концентрація користувачів у найбільших містах, особливо у обласних 

центрах, на які сумарно припадає близько половини користувачів мереж 

Facebook та Instagram в області; 

– за кількістю користувачів вирізняється регіональний центр м. Львів на 

який припадає 18,8 % користувачів Facebook та 17,4 % користувачів Instagram у 

регіоні; 

– чисельність користувачів загалом пропорційна чисельності населення у 

територіальній одиниці; 

– адміністративні райони навколо обласних центрів та міст обласного 

підпорядкування характеризуються зниженою кількістю користувачів та рівнем 

проникнення мереж;  

– серед адміністративних районів найвищий рівень розвитку соціальних 

інтернет-мереж прослідковується у Українських Карпатах;  

– підвищена концентрація користувачів поблизу кордону області 

прослідковується слабо. Це не відповідає попереднім дослідженням, коли було 

виявлено позитивний ефект на поширення інтернет-інфраструктури та 

регіональної зв’язності прикордонних регіонів [426]. Це пояснюється як 

особливостями системи розселення (у минулому заборонялася активна 
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діяльність поблизу державного кордону). Для більш детального розгляду 

проблеми потрібні дослідження прикордонних територій на мікрорівні [385];  

– рівень розвитку соціальних інтернет-мереж у сільській місцевості 

значно поступається міським поселенням у силу як об’єктивних (наявність 

необхідної комунікаційної інфраструктури), так і суб’єктивних причин [191]; 

– у більшості адміністративно-територіальних одиниць домінує Facebook; 

– Instagram переважає лише на територіях, де рівень розвитку мережі 

Facebook є найнижчим; 

– просторовий розподіл соціальної інтернет-мережі Instagram є більш 

рівномірним, порівняно із Facebook. Тут спостерігається менше домінування 

обласних центрів та інших великих міст  над рештою території. 

 

3.3.4. Динамічність соціальних інтернет-мереж. Кейс Волинської 

області  

Поширення (ринок) соціальних інтернет-мереж вирізняється високою 

динамікою та мінливістю. Ще донедавна (2017 р.) на території Волинської 

області цілком домінували російській соціальні мережі. Основний приріст 

користувачів Facebook та Instagram в Україні відбувся після набуття чинності 

Указу Президента України «Про застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», який у широкому 

загалі відомий як «Указ про блокування російських сайтів та соцмереж» [238]. 

Станом на кінець 2017 р. у Волинській області спостерігалася така 

картина поширення основних соціальних інтернет-мереж: ВКонтакті. 

Однокласники та Facebook мали співставні аудиторії. Найбільшою соцмережею 

були ВКонтакті, дещо поступалися їм Однокласники, а Facebook перебував на 

третьому місці. 

ВКонтакті були однією із найпопулярніших соціальних інтернет-мереж 

в Україні. В ній було зареєстровано 27,5 млн українських користувачів [29], що 

становило 64,8 % населення країни. У Волинській області нараховувалося  

370,3 тис. зареєстрованих користувачів, що становило 35,7 % населення області 
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та 1,3 % усіх українських користувачів мережі (частка області у населенні 

країни становить 2,5 %). Тобто, рівень проникнення мережі ВКонтакті у 

Волинській області був значно нижчим, ніж у середньому в Україні. Низьке 

охоплення аудиторії характерне було й для інших соціальний мереж. 

Аналіз просторового розподілу користувачів ВКонтакті серед 

адміністративних районів Волинської області, показує тенденцію до 

концентрації переважаючої кількості акаунтів у великих містах, а саме у 

Луцьку (163,7 тис. користувачів), Ковелі (39,4 тис.), Нововолинську (23,0 тис.) 

та Володимир-Волинському (19,6 тис.). На ці чотири міста обласного 

підпорядкування припадало 66,6 % користувачів із Волині. В обласному центрі 

– м. Луцьк сконцентровано 44,2 % акаунтів. Такий розподіл пояснюється 

передусім охопленням населення глобальною мережею Інтернет.  

Важливим показником, що характеризує поширення сервісу, є рівень 

проникнення соціальної мережі. Цей показник, у першому наближенні, можна 

вважати, як частку населення зареєстровану у соціальній мережі. Найвищий 

цей показник у містах обласного підпорядкування (понад 40 %), особливо 

виділяється м. Луцьк – 76,5 % (рис. 3.18a).  

В адміністративних районах цей показник значно менший і не 

перевищував 30 %. Аномально високий показник серед адміністративних 

районів Волинської області мав Шацький район (52,6 % населення 

зареєстровано у мережі ВКонтакті). Ця, на перший погляд, парадоксальна 

ситуація пояснюється наявністю на території району села із назвою Прип’ять. 

Фани комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. часто місцем проживання вибирають 

м. Прип’ять, поблизу якого відбулася аварія на ЧАЕС. Оскільки багато геймерів 

з Росії (та й з України) не відзначаються глибокими знаннями з географії, то 

вони часто вибирають с. Прип’ять Шацького району, яке є першим у 

випадаючому списку. Так, невелике поліське село із населенням менше 600 осіб 

вказане як місце проживання у 6698 користувачів мережі ВКонтакті (переважно 

із Росії). Без акаунтів с. Прип’ять рівень проникнення мережі у Шацькому 

районі становить 13,0 %.  
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Рис. 3.18. Територіальна диференціація найбільших соціальних інтернет-

мереж у Волинській області (станом на кінець 2017 р.) [201]  
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Відносно висока частка користувачів прослідковувалася у північних 

прикордонних районах області, а саме Любомльському, Ратнівському та 

Любешівському. Це пояснюється тісними зв’язками з сусідніми державами – 

Польщею та Білоруссю. Значна частина місцевого населення має родинні 

зв’язки за кордоном (особливо в Білорусі), а також здійснює трудові закордонні 

міграції. Транскордонні комунікації за допомогою соціальних інтернет-мереж є 

фактично безкоштовними й є альтернативою мобільному зв’язку. Це сприяє 

збільшенню кількості користувачів на цій території. Висока частка 

зареєстрованих користувачів спостерігається також у Рожищенському районі, 

що, можливо, можна пояснити його розташуванням між двома найбільшими 

центрами у Волинській області – містами Луцьк та Ковель, що сприяє 

підвищенню комунікацій населення.  

Найнижча частка користувачів (менше 10 %) була зафіксована у 

Володимир-Волинському та Луцькому районах. Це пояснюється тим, що 

жителі сільських населених пунктів часто вважають більш престижним 

вказувати, як місце проживання найближче велике місто – у нашому випадку 

Володимир-Волинський та Луцьк. Низький відсоток користувачів характерний 

також для Іваничівського (13,1 %) та Ковельського (11,9 %) районів – 

територій, прилеглих до міст обласного підпорядкування (Нововолинськ, 

Ковель).  

Для більшості районів Волинської області коефіцієнт проникнення 

соціальної мережі становив 10–20 %, при середньообласному значенні 35,7 %. 

Це ще раз вказує на нерівномірний розподіл користувачів у міських поселеннях 

і сільській місцевості та роль великих міст як центрів інновацій.  

Аналіз статевої структури користувачів ВКонтакті у Волинській області 

вказує на незначне переважання жінок над чоловіками – 50,5 % проти 49,9 %. 

Загалом для населення області це співвідношення складає 52,8 % та 47,2 %. 

Оскільки відомо, що переважання жінок над чоловіками спостерігається у 

старших вікових групах, то можна констатувати, що середній вік користувача 
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соціальної мережі буде нижчим від середнього віку населення Волинської 

області.  

У територіальному аспекті простежується закономірність перевищення 

чисельності чоловіків над жінками у більшості адміністративно-територіальних 

одиниць (рис. 3.18a). Найвищі показники (понад 52,0 %) мають Ратнівський, 

Любешівський, Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, 

Старовижівський та Іваничівський райони. Жінки переважають лише у містах 

обласного підпорядкування. Це знову ж можна пояснити особливостями 

вікового розподілу користувачів. ВКонтакті позиціонується як «молодіжна» 

соцмережа, на відміну від Однокласників, яким віддає перевагу «старше» 

покоління. У сільській місцевості жінки старшого віку не мають надто багато 

вільного часу для активного користування соціальними мережами. У 

Любомльському, Локачинському, Ківерцівському районах статевий розподіл є 

рівномірним, тобто чоловіки та жінки становлять приблизно однакову частку.  

Однокласники – соціальна мережа, російський аналог сайту 

Classmates.com. Спочатку створений для того, щоб користувачі могли знайти 

тих, із ким навчалися, працювали або дружили, сайт поступово виріс до 

якісного й повноцінного соціального порталу. Особливістю соціальної мережі 

Однокласники є вища частка осіб старшого віку, порівняно з ВКонтакті.  

Станом на кінець 2017 р. в Однокласниках було зареєстровано понад 

26,1 млн українців (61,6 % населення України), з них 323,0 тис. користувачів із 

Волинської області, що становить 1,3 % від усіх українських  

користувачів [140].  

У просторовому аспекті соціальна мережа Однокласники у Волинській 

області загалом повторює картину, описану для мережі ВКонтакті з певними 

особливостями. Основна кількість користувачів зосереджена у найбільших 

містах області. Так, у Луцьку зареєстровано 140,6 тис. користувачів, Ковелі – 

35,9 тис., Нововолинську – 25,6 тис., Володимир-Волинському – 9,3 тис. На 

чотири найбільші міста Волинської області припадає 65,5 % користувачів із 

Волині, в обласному центрі сконцентровано 43,5 % акаунтів.  
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Рівень проникнення соціальної мережі (частка населення території, яка 

зареєстрована у сервісі) в територіальному розподілі має багато рис схожих із 

поширенням ВКонтакті. Найвища частка населення користується сервісом 

Однокласники в містах Луцьк, Ковель, Нововолинськ (рис. 3.18b). Звертає 

увагу відсутність у цьому переліку четвертого міста обласного підпорядкування 

Володимир-Волинського (23,9 %, 7 місце в області). Високі показники також 

характерні для Шацького, Любомльського, Рожищенського та Турійського 

районів. У випадку Шацького району пояснення можливо насамперед у 

туристично-рекреаційній спеціалізації, адже для популяризації відпочинку на 

Шацьких озерах місцеве населення активно використовує різноманітні медіа, у 

т. ч. соціальні інтернет-мережі, як засіб поширення інформації про власний 

бренд та розміщення оголошень про здачу в оренду житлових приміщень.  

Для решти території області характерна відносно низька частка 

користувачів, що не перевищує 20 %, при середньому значенні в області 31,3 %. 

Найнижчі показник мають Володимир-Волинський (9,6 %), Ковельський 

(10,1 %) та Луцький (10,3 %) райони. Причини цього ми розглядати при аналізі 

мережі ВКонтакті – населення з прилеглих сільських населених пунктів вважає 

більш престижним вказати своїм місцем проживання великі міста. 

Для статевої структури користувачів Однокласники характерним є 

переважання жінок у всіх адміністративно-територіальних одиницях області. У 

середньому по Волинській області цей показний становить 58,1 %. Це 

пояснюється як переважанням жінок й серед наявного населення області 

(52,8 %), так і вже згадуваною вище популярністю соціальної інтернет-мережі 

серед населення старшого віку, де диспропорція у статевій структурі більша. 

Мережа Однокласники на початкових етапах розвитку позиціонувала себе, як 

сервіс для пошуку давніх друзів (однокласники, одногрупники та ін.), з якими 

ви в силу тих чи інших причин не підтримуєте (втратили) постійні зв’язки. 

Саме тому старше покоління, як правило, вибирає Однокласники, не в останню 

чергу через почуття ностальгії за молодими роками. Молодь, для якої спогади 
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не відіграють такої важливою ролі, вибирає модерні, спрямовані на постійну 

щоденну комунікацію Facebook та ВКонтакті.  

Найвищі показники частки жінок (понад 60 %) спостерігаються у 

м. Володимир-Волинський та Володимир-Волинському районі. Причина цьому, 

можливо, наявність значної частки бувших військових та їх членів їх сімей. У 

часи СРСР в околицях м. Володимир-Волинський концентрувалося велике 

угрупування військ. Значна частина військових, які залишилися на постійне 

проживання, не є «місцевими» й активно використовують соціальні мережі для 

спілкування з родичами. Для решти районів Волинської області частка жінок у 

соціальній мережі Однокласники коливається в межах 54–60 %. 

Facebook – американський соціальний сервіс, спочатку розроблений як 

засіб для спілкування між студентами американських ВНЗ, який згодом став 

найпопулярнішим у світі. Якщо говорити про українську аудиторію цієї 

соціальної мережі, то вона становить 14,0 млн (34,2 % населення України). 

Основний приріст користувачів відбувся після 2017 р. [238]. До цього кількість 

українських користувачів Facebook не перевищувала 5,6 млн осіб. 

Аналізуючи регіональний розподіл користувачів Facebook в Україні, 

варто зазначити, що у Волинській області зареєстровано 302,4 тис. 

користувачів, що становить 29,1 % населення області. Частка користувачів із 

Волинської області складає 2,1 % усіх українських користувачів мережі, що є 

помітно більше, ніж аналогічні показники соціальних мереж ВКонтакті та 

Однокласники. Це опосередковано вказує на зосередження користувачів 

ВКонтакті та Однокласники на сході, а Facebook – на заході України.  

У територіальному розподілі користувачів Facebook у Волинської області 

простежуються тенденції характерні й для інших соціальних мереж, а саме 

щодо концентрації більшості акаунтів у великих містах. Так, у Луцьку 

зареєстровано близько 150,0 тис. користувачів, Ковелі – 34,0 тис. користувачів, 

Нововолинську – 23,0 тис. користувачів, Володимир-Волинському – 16,0 тис. 

користувачів. На найбільші міста припадає 73,7 % користувачів із Волині, на 

м. Луцьк – 49,6 %. Рівень концентрації мережі Facebook у найбільших містах є 
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вищим, ніж у ВКонтакті та Однокласники. Серед адміністративних районів 

значною чисельністю користувачів відзначаються прилеглі до обласного 

центру Луцький та Ківерцівський райони. Звідси можна зробити висновок, що 

населення великих міст швидше змінює російські соціальні мережі на Facebook.  

За рівнем проникнення мережі знову ж лідируючі місця займають 

м. Луцьк (70,1 %) та інші міста обласного підпорядкування (понад 40 %). Серед 

адміністративних районів на першому місці Луцький район (21,9 %) 

(рис. 3.18c). Ця різка відмінність від ВКонтакті та Однокласники пояснюється 

особливістю методики обчислення кількості акаунтів. Facebook показує 

реальну кількість користувачів, які постійно перебувають на певній території, а 

не одну із граф облікового запису про місце проживання, яке користувач може 

вказати довільно. Порівняно високі рівні проникнення (понад 15 %) також 

мають Любомльський (прикордонний район, населення якого активно здійснює 

трудові міграції, у т. ч. човникові), Рожищенський (наявне порівняно велике 

для Волинської області м. Рожише, зручне транспортно-географічне положення 

між Луцьком та Ковелем) та Ківерцівський (наявне порівняно велике для 

Волинської області м. Ківерці, сусідське положення відносно обласного 

центру). 

Для більшості адміністративних районів Волинської області коефіцієнт 

проникнення соціальної мережі коливається в межах 8–15 %, при 

середньообласному значенні 29,1 %. Найнижча частка користувачів (менше 

7 %) зафіксована у Іваничівському, Ковельському та Володимир-Волинському 

районах.  

У статевій структурі користувачів соціальної інтернет-мережі Facebook 

загалом по області спостерігається схожа з Однокласниками картина – помітне 

переважання жінок (57,9 %). Причини цієї особливості пояснюються вище. 

Окрім того, жінки, порівняно з чоловіками, більш схильні до спілкування й, як 

наслідок, більш активні у соціальних мережах. Найвища частка жінок (понад 

60 %) фіксується у Маневицькому, Володимир-Волинському, Турійському, 

Локачинському та Ратнівському районах. Найвища частка чоловіків (54,9 %) і, 
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відповідно, найнижча частка жінок – у Луцькому районі. Певні територіальні 

закономірності у співвідношенні чоловіків та жінок мережі Facebook у 

Волинській області не прослідковується. Це, можливо, можна пояснити 

недосконалістю методики збору даних.  

Отже, у кінці 2017 р. найбільші соціальні інтернет-мережі ВКонтакті, 

Однокласники та Facebook мали співставні аудиторії на території Волинській 

області. Найпоширенішою соціальною мережею була ВКонтакті. Вона 

переважала у 10 адміністративно-територіальних одиницях області, у т. ч. в 3 із 

4 найбільших містах (рис. 3.18d). У просторовому відношенні це переважно 

північна частина області. На другому місці за кількість користувачів 

перебували Однокласники. Географічно – це південна та східна частини 

області. Соціальна мережа Facebook переважала лише в одній адміністративній 

одиниці – Луцькому районі. У більшості районів мережа Facebook займала 

третє місце, друге – у містах Луцьк та Володимир-Волинський. 

У всіх трьох мережах простежувалися схожі територіальні закономірності 

поширення – 2/3 користувачів зосереджені у чотирьох найбільших містах, 

понад 40 % акаунтів концентрує обласний центр. Чітко простежується теорія 

просторової дифузії нововведень – найбільші міста виступають центрами 

інновацій. Коефіцієнт проникнення мережі також є найвищим у найбільших 

містах.  

Для більшості адміністративних районів Волинської області коефіцієнт 

проникнення соціальної мережі становив 10–20 %, при середньому по області 

29–36 %. Це свідчить про недостатній рівень сформованості мереж та значні 

перспективи їх розвитку у сільській місцевості. Підвищена частка користувачів 

ВКонтакті спостерігалася у північних прикордонних районах, Facebook – у 

південних та східних районах, мережа Однокласники мала більш рівномірне 

поширення по території області. У статевій структурі користувачів домінували 

жінки, особливо це характерно для мережі Однокласники. 
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3.4. Просторові особливості функціонування міграційних мереж 

населення 

 

3.4.1. Міграційні мережі як об’єкт соціально-географічного 

дослідження 

Тематика міграцій населення вже протягом століть привертає увагу як 

географів, так і представників суспільних наук загалом [287; 296; 328; 333; 440 

та ін.]. За своєю суттю, це просторовий процес, який полягає у перерозподілі 

людських індивідів, сімей, цілих демографічних груп як усередині країни 

(внутрішні міграції), так і між державами (зовнішні, міжнародні міграції). За 

допомогою міграції різні громади пов’язуються між собою та формують більш 

чи менш формальні мережі потоків. Ці мережі потоків впливають як на самих 

мігрантів, так і на території, які ними охоплені [291, 96].  

Міграційні мережі – це переплетіння соціальних зв’язків, які поєднують 

індивідів територій-донорів та мігрантів територій-реципієнтів [324]. 

Дослідження показують, що ці мережі суттєво впливають на потужність та 

напрям міграційних потоків як територій їх формування, так і на адаптацію 

мігрантів у місцях прибуття.  

Акцентування на міграційних мережах – це порівняно новий підхід при 

дослідженні міграційних процесів, який виник в кінці ХХ ст. До кінця 1980-х 

рр. домінували економічні та політичні пояснення виникнення міграцій. 

Різноманітні теорії пов’язували міграції з різницею у заробітній платі між 

країнами (чи територіями всередині країни у разі внутрішньої міграції), 

низьким рівнем соціального страхування у країнах еміграції, дворівневою 

структурою професійної діяльності  у країні прийому мігрантів, внутрішніми 

причинами сучасного капіталістичного суспільства, яке потребує усе більших 

вигод (переваг) для подальшого розвитку тощо [207; 366].  

Поворотним моментом став вихід статті D. Massey (1990), після якої 

почалося вивчення «кумулятивної причинності» міграції, тобто її 

самовідтворювального характеру [366]. Теорія кумулятивної причинності 
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міграцій стверджує, що кожен акт міграції призводить до низки змін у 

суспільстві та робить кожну наступну міграцію більш ймовірною. З кожним 

новим мігрантом розширюються міграційні мережі. Усе більше людей можуть 

спиратися на ці мережі для свого територіального переміщення. Завдяки такому 

зворотному зв’язку, міграційні потоки стають такими, що  самопідтримуються 

та мало залежать від економічних та політичних чинників, які їх зумовили.  

Міграційні мережі стають головним чинником, який визначає професії та 

заробітну плату у місцях прийому мігрантів, потік грошей та товарів між 

країною походження та прийому мігрантів. Було виявлено «етнічні анклави», 

просторово згруповані мережі підприємств, що належать мігрантам одного 

походження, як релевантну одиницю аналізу для розуміння економічного 

успіху або невдачі мігрантів у приймаючому суспільстві [324].  

Через міграційні мережі мігранти не лише передають інформацію, а й 

допомагають потенційним мігрантам зважитися на зміну місця проживання чи 

роботи. Мережеві чинники починають відігравати усе більше значення 

паралельно зі збільшенням потужності міграційного потоку. Глобалізація 

значно розширила засоби (Інтернет, мобільний зв’язок, соціальні інтернет-

мережі), за допомогою яких мігранти підтримують зв'язки з батьківщиною,  

посилила роль мігрантських (міграційних) мереж у підтримці конкретних 

потоків міграції протягом тривалого періоду часу [320, 92]. 

Іншим виразом (виміром) міграційних мереж є грошові перекази 

мігрантів. Ці кошти можуть бути витрачені на освіту дітей, покращення 

матеріального добробуту сім’ї тощо. Міграційні мережі можуть впливати на 

формування способу життя цілих територій. Наприклад, мігранти після 

повернення на батьківщину приносять нові способи господарювання, 

покращення добробуту, перенесення міського способу життя у сільську 

місцевість тощо [320, 94]. 

Поки існує нерівномірний регіональний розвиток, міграційні потоки 

всередині та між країнами будуть існувати. Як тільки відбувається формування 

міграційного потоку, він одразу ж підтримується міграційними мережами. Ці 
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підтримка може тривати впродовж тривалого відрізку часу. Глобалізація ще 

більше посилила мобільність у всьому світі та транснаціональні потоки 

мігрантів із різними зв'язками та ідентичностями [320, 94]. 

Отже, мережевий підхід до вивчення міграцій призвів до утворення трьох 

важливих зрушень у розумінні просторових переміщень населення [416].  

По-перше, ланцюгова міграція (організована родичами чи знайомими, які 

вже виїхали за кордон) призводить до процесу кумулятивної причинності. 

Тобто, кожне переміщення допомагає побудувати шляхи, що сприяють 

додатковій міграції. Міграція породжує міграцію [367]. Поступово люди у 

суспільстві, де формуються міграційні потоки,  починають вважати міграцію 

«нормальною», навіть як своєрідний ритуал, що у майбутньому призведе до 

покращення життя.  

По-друге, соціальні міграційні мережі формуються та функціонують  між 

суспільствами-донорами та країнами-реципієнтами. Основою функціонування 

таких мереж є люди з обох «сторін», які тісно пов’язані між собою. Ці індивіди 

починають рухатися вперед та назад по цих мережах у процесі циклічних 

міграцій. Часто ці рухи пов'язані зі значними переломними моментами 

життєвого циклу, такими як вступ до ЗВО, пошук роботи, створення сім'ї та 

вихід на пенсію. Більше того, інформація швидко циркулює через ці 

переплетені соціальні мережі, оскільки люди регулярно спілкуються між 

собою, а економічні зв'язки посилюються. Люди у цих транснаціональних 

мережах формують нові ідентичності, які включають елементи як суспільства-

донора, так і суспільства-реципієнта, й усвідомлюють (переживають) 

політичний та соціальний розвиток в обох спільнотах [360; 433]. Географи 

зробили значний внесок у розуміння цих форм транснаціональної поведінки та 

ідентичності.  

По-третє, вчені, які вивчають міграційні мережі, підкреслюють значні 

відмінності між чоловіками та жінками у причинах, наслідках, міграційних 

шляхах та ін. [379; 402; 444]. 
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Про актуальність мережевого підходу свідчить те, що надурядові 

організації у своїй назві містять слово «мережа». При ООН була створена 

Мережа Організації Об'єднаних Націй з питань міграції (United Nations Network 

on Migration) задля забезпечення ефективної та злагодженої загальносистемної 

підтримки держав-членів у питаннях міграції в процесі виконання ними 

Глобального договору про безпечну, впорядковану та легальну міграцію 

(Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration). Це амбітне починанням 

щодо одного з найважливіших явищ, з якими стикається міжнародне 

співтовариство – інтенсивним міграційним процесам. Завдяки більш 

послідовному підходу до регулювання міграції та використання її вкладу в 

глобальний розвиток система Організації Об'єднаних Націй в особі Мережі 

розраховує домогтися більш відчутної різниці у зміцненні співпраці в галузі 

міжнародної міграції в усіх її аспектах. Головне завдання мережі спрямоване на 

те, щоб міграція працювала в інтересах усього світового співтовариства [432]. 

При ЄС працює Європейська міграційна мережа (European Migration 

Network (EMN)) – спільна комісія експертів з питань міграції та біженців для 

забезпечення об'єктивної, співставної, релевантної інформації з питань 

міграційних процесів у Європі. Мережа була створена в 2008 р. (Council 

Decision 2008/381/EC) та внесена до Регламенту ЄС (№ 516/2014) 

Європейського Парламенту та Ради у квітні 2014 р. [269]. 

Європейська міграційна мережа складається з національних контактних 

пунктів, який призначається відповідним національним урядом. Ці пункти 

локалізовані в міністерствах внутрішніх справ, міністерствах юстиції, 

спеціалізованих державних установах, що займаються міграцією, науково-

дослідних інститутах, неурядових організаціях та національних офісах 

міжнародних організацій.  

Отже, останнім часом при аналізі міграційних процесів усе більше 

використовують теорію мереж. За F. Garip та L. Asad (2015), міграційні мережі 

– це переплетіння соціальних зв’язків, які поєднують індивідів територій-

донорів та мігрантів територій реципієнтів [324]. Коли говоримо про міграційні 
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потоки ми певною мірою проводимо генералізацію. Оскільки не існує в 

реальності єдиного потоку (типу річки, магістралі) мігрантів. Існує скоріше 

мережа (мереживо, павутина) переміщень людей, яка обплітає території виходу 

та входу мігрантів. 

Міграційні мережі реалізуються за допомогою шляхів сполучення, 

соціальних інтернет-мереж, мобільних мереж. Рішення індивіда про 

переміщення формується багато в чому через соціальні медіа, розмови з 

мігрантами через мобільні мережі. 

На нашу думку, міграційні мережі – це поєднання особистих соціальних 

зв’язків (соціальних мереж), шляхів сполучення (транспортних мереж), 

соціальних інтернет-мереж, мереж мобільного зв’язку, які поєднують індивідів 

територій формування міграційних потоків та територій прийому мігрантів.  

 

3.4.2. Міграційні мережі Західної України  

Дослідження міграцій в Україні має давні традиції. Серед дослідників 

міграційних процесів в Україні можна назвати таких, як: С. Западнюк [60], 

Е. Лібанова [101], О. Малиновська [105; 106; 107], В. Оникієнко [143], 

С. Пирожков [152], О. Позняк [123], С. Пугач [174], О. Пуригіна [207], 

Ю. Римаренко [122], О. Ровенчак [210], У. Садова [125], О. Федюк [431], 

О. Хомра [252; 253], I. Jóźwiak та M. Piechowska [344], M. Kindler [431] та ін. 

Загальна міграційна ситуація в Україні відзначаються мінливістю та часто 

докорінними змінами ситуації. Так, на початку 1990-хх рр. спостерігалося 

значне позитивне сальдо міграцій населення внаслідок повернення етнічних 

українців після розпаду СРСР. У кінці 1990-хх рр. в Україні панувала 

міграційна криза внаслідок масового виїзду населення за кордон [105; 107; 123; 

174]. Для України характерні потужні міграційні потоки за кордон як унаслідок 

трудової міграції [106; 172], так і на постійне проживання [96; 106]. Міграції 

мають важливе значення у формуванні демографічної ситуації території [204] 

та є одним із механізмів формування загальної чисельності населення.  
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До 2005 р. сальдо міграцій населення було негативним [47]. Починаючи з 

2005 р., загальне сальдо змінило знак з від’ємного на додатне й лишається 

таким і донині, незважаючи на складну соціально-економічну та політичну 

ситуацію в країні.  

Починаючи з 2010 р. показники прибуття та вибуття є співставними між 

собою та становлять приблизно 60 тис. осіб на рік (табл. 3.3). Скорочення 

обсягів міграцій після 2013 р. пов’язане з військовою агресією Російської 

Федерації та тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та 

частковою окупацією територій у Донецькій та Луганській областях. Вірно 

було б стверджувати про збільшення інтенсивності міграційних процесів 

унаслідок вимушених міграцій, проте ця категорія мігрантів не враховується у 

офіційній міграційній статистиці [203]. Різке зменшення показників у 2016–

2017 рр. пояснюється проблемами неповного обліку міграцій (звітування 

територіальних громад) під час територіальної реформи в Україні. Тому до 

статистичних даних цих років слід ставитися з обережністю. 

Таблиця 3.3 

Головні показники міграцій населення України у 2010–2019 рр.*  

Рік 

осіб на 1000 осіб 

кількість 

прибулих 

кількість 

вибулих 

сальдо 

міграції 
прибуття вибуття 

сальдо 

міграції 

2010 683 449 667 316 16 133 14,9 14,5 0,4 

2011 669 397 652 301 17 096 14,6 14,3 0,4 

2012 726 226 664 382 61 844 15,9 14,6 1,4 

2013 675 942 644 029 31 913 14,9 14,2 0,7 

2014 542 506 519 914 22 592 12,6 12,1 0,5 

2015 533 278 519 045 14 233 12,4 12,1 0,3 

2016 256 808 246 188 10 620 6,0 5,8 0,2 

2017 442 287 430 290 11 997 10,4 10,1 0,3 

2018 629 276 610 687 18 589 14,9 14,4 0,4 

2019 576 032 554 520 21 512 13,7 13,2 0,5 

* Складено автором на основі [47] 

 

Коефіцієнт прибуття становив у середньому за 2010–2019 рр. 14,4 осіб на 

1000 жителів (без врахування 2016–2017 рр.), вибуття – 13,7 ‰, сальдо міграцій 

– +0,6 ‰ (табл. 3.3, рис. 3.19). Максимальні показники усіх трьох основних 
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коефіцієнтів спостерігалися у 2012 р. (соціально-економічне піднесення 

господарства внаслідок проведення чемпіонату Європи з футболу Euro-2012), 

мінімальні – у 2015 р. (наслідок російської агресії та пов’язаний із ним спад 

економіки). 

 

 

Рис. 3.19. Коефіцієти прибуття, вибуття та сальдо міграції населення України  

у 2010–2019 рр. 

 

Після 2017 р. міграційні показники практично сягнули рівня 2010 р. 

Проте тут до загального міграційного потоку додалися внутрішньо переміщені 

особи з окупованих територій, кількість яких становить близько 1,5 млн. 

Проаналізуємо основні показники міграційного руху населення у розрізі 

локальних територіальних одиниць досліджуваного регіону – районів та міст 

обласного підпорядкування. Враховуючи недосконалості вітчизняної 

статистики щодо обліку територіальних переміщень населення та з метою 

мінімізації цих неточностей, у нашому дослідженні використовувалися 

усереднені показники прибуття, вибуття та сальдо та обсягу міграцій населення 

за 2015–2019 рр. (додаток З). Це дає змогу «згладити» річні коливання значень 

та чіткіше зрозуміти загальну тенденцію. Абсолютні показники мало придатні 

для зіставлення, оскільки значною мірою є залежними від загальної чисельності 
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населення територіальної одиниці. Тому для аналізу ми взяли відносні 

показники – на 1000 осіб наявного населення (‰).  

Найпершим показником для характеристики міграційних процесів є 

коефіцієнт прибуття населення. Найвищі значення (понад 20 осіб на 1000 

жителів) зафіксовані у 4 територіальних одиницях: м. Івано-Франківськ 

(міськрада), м. Острог, Луцький, Рівненський райони (рис. 3.20). Високе 

прибуття населення (15–20 осіб на 1000 населення) характерне для 19 районів 

та міст: 6 – Львівської області (Пустомитівський, Кам'янка-Бузький, 

Дрогобицький, м. Стрий, м. Дрогобич (міськрада), м. Самбір), 5 – Рівненської 

області (Гощанський, Здолбунівський, Радивилівський, м. Рівне, м. Дубно), 4 – 

Волинської (Турійський, Ковельський, Володимир-Волинський райони, 

м. Володимир-Волинський), 3 – Тернопільської (Тернопільський район, 

м. Чортків, м. Тернопіль), 1 – Закарпатській області (м. Чоп) (додаток З).  

Середні значення коефіцієнта прибуття (10–15 ‰) мають 17 районів та 

міст Львівської (4 міста, 13 районів), 9 – Рівненської (1 місто, 8 районів),  

6 – Волинської (2 міста, 4 райони), 6 – Тернопільської (1 місто, 5 районів),  

4 – Івано-Франківської (2 міста, 2 райони), 2 – Закарпатської (1 місто, 1 район), 

2 – Чернівецької (2 міста) областей.  

Низькі значення (5–10 ‰) характерні для 59 територіальних одиниць. Із 

них: 9 розміщені у Волинській області (1 місто, 8 районів), 5 – у Закарпатській 

(3 міста, 2 райони), 13 – в Івано-Франківській (3 міста, 10 районів), 6 – у 

Львівській (2 міста, 4 райони), 12 – у Тернопільській (1 місто, 11 районів), 10 – 

у Чернівецькій (10 районів) (рис. 3.20). 

Найнижчі показники коефіцієнта прибуття (менше 5 ‰) мають один 

район Чернівецької (Путильський), 2 – Закарпатської (Верховинський, 

Коломийський), 10 – Закарпатської (Свалявський, Перечинський, Берегівський, 

Іршавський, Мукачівський, Виноградівський, Міжгірський, Рахівський, 

Хустський, Тячівський) областей. Усі вони розміщені в гірській місцевості.  

Серед областей найвищі значення коефіцієнта прибуття мають Рівненська 

та Львівська області, найнижчі – Чернівецька та Закарпатська. Для районів та 
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Рис. 3.20. Міграційний рух населення у Західній Україні  

(середні значення за 2015–2019 рр.) 
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міст Західної України він коливається у значних межах: від 0,9 ‰ у 

Тячівському районі до 27,0 ‰ у м. Івано-Франківськ. Середні значення 

прибуття по Західній Україні складають 11,3 осіб на 1000 жителів (додаток З).  

Отже, коефіцієнт прибуття населення вищий у північній частині 

досліджуваного регіону, порівняно з південною. Особливо низькі значення в 

Українських Карпатах. Міста обласного підпорядкування, загалом хоч і 

перебувають переважно у верхній частині рейтингу, проте немає такої чіткої 

поляризації як у випадку з іншими показниками комунікаційних мереж 

(мобільне покриття, соціальні інтернет-мережі).  

Максимальні показники коефіцієнта вибуття населення (понад 15 ‰) 

спостерігаються у 25 територіальних одиницях (додаток З). Дев’ять із них 

розміщені у Рівненській області (м. Острог, м. Рівне, Радивилівський, 

Здолбунівський, Рівненський, м. Вараш, Березнівський, м. Дубно, 

Костопільський райони), 6 – у Тернопільській (Монастириський, м. Чортків, 

Зборівський, м. Бережани, Підгаєцький, Лановецький), 3 – у Волинській 

(Володимир-Волинський, м. Володимир-Волинський, Турійський), 3 – в Івано-

Франківській (м. Бурштин (міськрада), м. Івано-Франківськ (міськрада), 

Тлумацький), 2 – у Львівській (м. Дрогобич (міськрада), м. Самбір), 1 – у 

Чернівецькій (м. Новодністровськ), 1 – у Закарпатській (м. Чоп) областях.   

Середні значення коефіцієнта вибуття (10–15 ‰) мають 

69 адміністративно-територіальних одиниць ІІ порядку Західної України: 

23 райони та міста Львівської (7 міст, 16 районів), 14 – Волинської (3 міста, 

11 районів), 13 – Тернопільської (2 міста, 11 районів), 10 – Рівненської 

(10 районів), 7 – Івано-Франківської (2 міста, 5 районів), 1 – Закарпатської 

(1 місто), 1 – Чернівецької (1 місто) областей.  

Низькі значення (5–10 ‰) характерні для 40 територіальних одиниць. Із 

них 10 розміщені у Закарпатській області (3 міста, 7 районів), 10 – у Івано-

Франківській (2 міста, 8 районів), 10 – у Чернівецькій (10 районів), 7 – у 

Львівській (4 райони), 3 – у Волинській (3 райони), 2 – у Тернопільській 

(2 райони), 1 – у Рівненській (рис. 3.20). 
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Найнижчі показники коефіцієнта вибуття (менше 5 ‰)  мають 6 районів 

Закарпатської (Перечинський, Виноградівський, Іршавський, Рахівський, 

Хустський, Тячівський) та один Чернівецької (Герцаївський) областей. 

Поміж областей найвищі значення коефіцієнта вибуття мають Рівненська 

та Тернопільська області, найнижчі – Чернівецька та Закарпатська. Для районів 

та міст Західної України показник коливається у значних межах: від 2,2 ‰ у 

Тячівському районі до 25,0 ‰ у м. Острог. Середні значення вибуття по 

Західній Україні складають 11,3 осіб на 1000 жителів (додаток З).  

Отже, коефіцієнт вибуття населення найвищий у східній частині 

досліджуваного регіону, найнижчий – у південній. Найнижчі значення 

зафіксовано у гірських районах Закарпатської області. Як й у випадку з 

коефіцієнтом прибуття – міста обласного підпорядкування перебувають 

переважно у верхній частині рейтингу. Значення коефіцієнта вибуття мають 

більш рівномірний розподіл (меншу амплітуду значень), порівняно з 

прибуттям.  

Найважливішим показником для аналізу міграційних процесів є 

коефіцієнт сальдо міграцій населення, який обчислюється як різниця 

коефіцієнтів прибуття та вибуття. Сальдо міграцій показує результат 

міграційних рухів населення, загальну тенденцію до формування чисельності 

населення. Міграційна привабливість території може слугувати своєрідним 

показником соціально-економічного та політичного рівня розвитку території.  

Найбільшу міграційну привабливість у межах Західної України мають 

Пустомитівський район Львівської області, Луцький район Волинської області 

та м. Івано-Франківськ. Коефіцієнт сальдо міграцій населення у них становить 

понад +11 ‰. Пустомитівський та Луцький райони прилягають до великих 

міст. Високе позитивне сальдо міграції формується у них як внаслідок прибуття 

мігрантів з інших районів, так і внаслідок субурбанізаційних 

процесів (рис. 3.20).  

Відносно високий коефіцієнт сальдо міграцій (+1 – +6 ‰) мають 

19 територіальних одиниць. Вісім із них знаходяться у Львівській області 
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(Кам'янка-Бузький, Дрогобицький, Жовківський, Буський, Городоцький, 

Золочівський райони, м. Стрий, м. Львів (міськрада)), 3 – у Рівненській 

(Рівненський, Гощанський, Здолбунівський райони), 2 – у Тернопільській 

(м. Тернопіль, Тернопільський район), 2 – у Закарпатській (Ужгородський 

район, м. Ужгород), 2 – у Волинській (Ковельський, Турійський райони), 1 – у 

Чернівецькій (м. Чернівці), 1 – в Івано-Франківській (м. Коломия) (додаток З).  

Мінімальне позитивне сальдо міграцій населення (до +1 ‰) мають 

16 районів та міст: Перемишлянський, м. Самбір, Яворівський, Стрийський, 

Миколаївський (Львівська обл.), Тисменицький, м. Яремче, м. Болехів (Івано-

Франківська обл.), Сторожинецький, Кіцманський, Герцаївський (Чернівецька 

обл.), Млинівський, (Рівненська обл.), м. Мукачево, м. Хуст (Закарпатська 

обл.), Шацький (Волинська обл.), Бережанський (Тернопільська обл.). 

Переважна більшість територіальних одиниць, які мають позитивне сальдо 

міграцій населення – це великі міста обласного підпорядкування та прилеглі до 

них адміністративні райони (рис. 3.20). Такий просторовий патерн вказує на 

регіональну тенденцію до переселення населення зі сільських територій до 

міських населених пунктів. Поряд із міськими населеними пунктами, мігранти 

активно поселяються у прилеглих до міст селах. Це пояснюється як 

субурбанізаційними процесами (бажання жити поза містом), так і багато в чому 

вичерпаними можливостями територій окремих міст (Львів, Луцьк) для 

житлового будівництва.  

Переважна більшість адміністративно-територіальних одиниць ІІ рангу 

Західної України (103 із 141; 73,0 %) мають негативне сальдо міграцій 

населення.  

Мінімальне негативне сальдо міграцій населення (-1 – 0 ‰) мають 

28 районів та міст: 7 – у Львівській області (1 місто, 6 районів), 5 – у 

Закарпатській (1 місто, 4 райони), 5 –у Рівненській (2 міста, 3 райони), 4 – у 

Волинській (2 міста, 2 райони), 3 – у Івано-Франківській (3 райони), 2 – у 

Тернопільській (2 райони), 2 – у Чернівецькій області (2 райони) (додаток З). 
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Коефіцієнт сальдо міграцій населення від -3 до -1 ‰ мають 

50 територіальних одиниць: 9 районів та міст Тернопільської (2 міста, 

7 районів), 9 – Закарпатської (1 місто, 8 районів), 8 – Рівненської (1 місто, 

7 районів), 8 – Волинської (8 районів), 6 – Івано-Франківської (1 місто, 

5 районів), 5 – Львівської (3 міста, 2 райони), 5 – Чернівецької (5 районів) 

областей (рис. 3.20).  

Найнижчі показники коефіцієнта сальдо міграції (менше -3 ‰) характерні 

для 25 територіальних одиниць: м. Бурштин, Городенківський, Тлумацький, 

Коломийський, Рогатинський, Галицький райони Івано-Франківської обл.; 

м. Бережани, Козівський, Підволочиський, Бучацький, Зборівський, 

Підгаєцький, Монастириський райони Тернопільської обл.; м. Ковель, 

м. Нововолинськ, Маневицький, Любешівський райони Волинської обл.; 

м. Борислав м. Моршин, Турківський район Львівської обл.; м. Рівне, 

Дубровицький, Березнівський райони Рівненської обл.; м. Новодністровськ, 

Заставнівський район Чернівецької обл. (додаток З). Звертає увагу відсутність 

районів Закарпатської області. Найнижчі значення коефіцієнта сальдо міграції 

зафіксовані у м. Бережани (-7,7 ‰) та Монастириському районі (-9,7 ‰) 

Тернопільської області.  

Отже, негативне сальдо міграції мають як райони, так і міста обласного 

підпорядкування (іноді значні за людністю), які розташовані переважно у 

периферійних частинах на відстані від обласного центру.  

Серед областей додатні значення коефіцієнта сальдо міграції мають лише 

Львівська (+0,9 ‰), Івано-Франківська (+0,6 ‰) та Чернівецька (+0,3 ‰) 

області. У решти областей сальдо негативне. Найгірша міграційна ситуація – у 

Рівненській області (-1,3 ‰). Для районів та міст Західної України середні 

значення коефіцієнта сальдо міграції коливаються від -9,7 ‰ у 

Монастириському районі Тернопільської області до +11,6 ‰ у 

Пустомитівському районі Львівської області. Західна Україна перебуває у стані 

міграційної рівноваги: у середньому впродовж 2015–2019 рр. коефіцієнт сальдо 

міграцій населення становить +0,003 ‰ (додаток З).  
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Отже, впродовж 2015–2019 рр. Західна Україна перебувала у стані 

міграційної рівноваги. Позитивне сальдо міграцій населення мають Львівська, 

Івано-Франківська, Чернівецька області, решта – негативне. 73,0 % 

адміністративно-територіальних одиниць ІІ рангу (райони та міста обласного 

підпорядкування) Західної України мають негативне сальдо міграцій населення. 

Більшість територіальних одиниць із позитивним сальдо міграцій населення – 

це великі міста обласного підпорядкування та прилеглі до них адміністративні 

райони. Високе позитивне сальдо формується у них як внаслідок прибуття 

мігрантів з інших районів, так і внаслідок субурбанізаційних процесів. Це 

вказує на регіональну тенденцію до переселення населення зі сільських 

територій до міських населених пунктів або поблизу них. Негативне сальдо 

міграції мають райони та міста обласного підпорядкування, які розташовані у 

периферійних частинах на значній відстані від обласного центру. 

Ще одним важливим показником, важливим для нашого дослідження, є 

обсяг міграцій, який обчислюється як сума показників прибуття та вибуття 

населення. Цей показник показує інтенсивність перебігу міграційних процесів у 

регіоні, міграційну активність населення, яку неможливо відслідкувати за 

допомогою сальдо міграцій.  

Максимальні значення коефіцієнта обсягу міграцій населення (понад 

40 ‰) зафіксовані для 3 територіальних одиниць: м. Острог, м. Івано-

Франківськ (міськрада), м. Рівне. Великі обсяги міграцій населення (30–40 осіб 

на 1000 жителів) характерні для 17 районів та міст: 5 – Волинської 

(м. Володимир-Волинський, Турійський, Луцький, Володимир-Волинський, 

Ковельський), 5 – Рівненської області (м. Дубно, Рівненський, Здолбунівський, 

Гощанський, Радивилівський), 3 – Львівської області (м. Дрогобич, м. Стрий, 

м. Самбір), 3 – Тернопільської (м. Чортків, м. Тернопіль, Зборівський),  

1 – Закарпатської (м. Чоп) областей (додаток З). Найвищу інтенсивність 

міграцій населення мають обласні міста та прилеглі до них райони, райони зі 

сприятливим суспільно-географічним положенням (Турійський, Гощанський, 

Радивилівський), невеликі міста (Острог, Чортків, Чоп). Високий обсяг міграцій 
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у містах Острог та Чортків частково можна пояснити високою часткою 

студентів, які щорічно прибувають на навчання (та реєструються у 

гуртожитках), а по завершенні ЗВО залишають міста. 

Середні значення коефіцієнта обсягу міграцій (20–30 ‰) мають 62 райони 

та міста: 22 – Львівської (6 міст, 16 районів), 12 – Рівненської (1 місто, 

11 районів), 11 – Тернопільської (2 міста, 9 районів), 8 – Івано-Франківської 

(3 міста, 5 районів), 6 – Волинської (2 міста, 4 райони), 2 – Чернівецької 

(2 міста), 1 – Закарпатської (1 місто) областей.  

Низькі значення (10–20 ‰) характерні для 48 територіальних одиниць. Із 

них: 9 розміщені у Волинській області (1 місто, 8 районів), 6 – у Закарпатській 

(3 міста, 3 райони), 11 – в Івано-Франківській (2 міста, 9 районів), 4 – у 

Львівській (4 райони), 1 – у Рівненській (1 район), 7 – у Тернопільській 

(7 районів), 10 – у Чернівецькій (10 районів) (додаток З). 

Найнижчі показники коефіцієнта сальдо міграцій населення (менше 

10 ‰) мають Герцаївський район Чернівецької та 10 районів Закарпатської 

(Свалявський, Берегівський, Мукачівський, Перечинський, Міжгірський, 

Виноградівський, Іршавський, Рахівський, Хустський, Тячівський) областей. 

Низьку інтенсивність міграцій у них можна пояснити залишковою 

«традиційністю» укладу соціумів. Це «гірські» райони Закарпаття та населений 

переважно етнічними румунами Герцаївський район відносно слабо 

«взаємодіють» з іншими територія. Висока інтенсивність міграцій – одна з 

ознак динамічного суспільства, яке розвивається.  

Серед областей найвищі значення коефіцієнта обсягу міграцій мають 

Рівненська та Львівська області, найнижчі – Чернівецька та Закарпатська. Для 

районів та міст Західної України він коливається у значних межах: від 3,1 ‰ у 

Тячівському районі до 49,7 ‰ у м. Острог. Середнє значення обсягу міграцій 

населення у Західній Україні складає 22,6 осіб на 1000 жителів (додаток З).  

Отже, коефіцієнт обсягу міграцій населення вищий у північній та західній 

частині досліджуваного регіону, порівняно з південною. Особливо низькі 
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значення в Українських Карпатах. У міських населених пунктах інтенсивність 

міграційних рухів суттєво вища, ніж у сільських. 

Отже, головними просторовими особливостями функціонування та 

розвитку міграційних мереж Західної України  можна назвати такі: 

– показники міграцій населення можуть слугувати своєрідними 

індикаторами  соціально-економічного розвитку територій; 

– сальдо міграцій населення показує загальний стан розвитку соціально-

економічної сфери територіальних одиниць;  

– впродовж 2015–2019 рр. Західна Україна перебувала у стані міграційної 

рівноваги, тобто прибуття дорівнювало вибуттю; 

– позитивне сальдо міграцій населення мають Львівська, Івано-

Франківська, Чернівецька області, решта – негативне;  

– переважна більшість (73,0 %) районів та міст обласного 

підпорядкування мають негативне сальдо міграцій населення; 

– найпривабливішими територіями для мігрантів є обласні центри, великі 

міста та прилеглі до них адміністративні райони; 

– позитивне сальдо прилеглих до великих міст районів формується як 

унаслідок прибуття мігрантів з інших територій, так й унаслідок 

субурбанізаційних процесів. Це вказує на регіональну тенденцію до 

переселення населення зі сільських територій до міських населених пунктів або 

поблизу них;  

– негативне сальдо міграції мають райони та міста обласного 

підпорядкування, які розташовані у периферійних частинах, на значній відстані 

від обласних центрів; 

– найвища інтенсивність міграційних процесів спостерігається на заході 

(Львівська обл.) та півночі (Волинська та Рівненська обл.) регіону; 

– найнижча інтенсивність міграційних процесів на півдні Західної 

України в «гірських» районах; 

– у міських населених пунктах інтенсивність міграційних рухів суттєво 

вища, ніж у сільській місцевості. 
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Висновки до розділу 3  

 

1. Серед транспортних мереж найбільшого розвитку у Західній Україні 

набула мережа автомобільного транспорту. Вона має максимальні показники як 

за загальною протяжністю, так і за рівнем забезпеченості, характеризується 

відносно рівномірним розподілом по території. Мережі автомобільного та 

залізничного транспорту мають низку спільних рис: підвищена концентрація 

мереж у Передкарпатті (район давнього промислового освоєння); понижена 

концентрація в Українських Карпатах та на півночі регіону; найбільшим 

автомобільним та залізничним вузлом регіону є м. Львів; простежується явище 

полімасштабності. Водночас між мережами  є й відмінні риси: для залізничної 

мережі, крім обласних центрів, потужними вузлами часто є порівняно невеликі 

за людністю населені пункти (Ковель, Здолбунів, Дубно, Сарни, Стрий, 

Ходорів, Королево, Делятин); для залізничної мережі чітко простежується 

підвищена концентрація вздовж західного державного кордону (особливо у 

західній частині Закарпатської області); залізничні мережі показують опорний 

каркас території у минулому, автошляхи є сучасними комунікаціями.  

2. Основними просторовими особливостями функціонування та розвитку 

мобільних мереж Західної України можна виділити такі: головними 

операторами на ринку телекомунікаційних мобільних послуг України є 

Київстар, Vodafone, Lifecell; мобільні мережі добре сформовані у міських 

населених пунктах; у сільській місцевості розвиток мобільних мереж ще 

триває; рівень сформованості та розвитку мобільних мереж в Україні, порівно з 

країнами ЄС, невисокий; є певні передумови до подальшого розвитку 

мобільних мереж щодо охоплення нових територій, але потенціал для розвитку 

багато в чому вже вичерпаний; мобільні оператори як конкурують між собою, 

так і співпрацюють; Київстар є найбільшим мобільним оператором у регіоні як 

за кількістю абонентів, так і за площею покриття 4G мережі; Vodafone є другим 

найбільшим мобільним оператором, який охоплює найбільші міста та прилеглі 
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до них території, території з високою концентрацією сільського населення, 

основні транспортні магістралі; Lifecell є третім великим мобільним 

оператором у Західній Україні, який охоплює насамперед великі міста та 

прилеглі до них території.  

3. У просторовому розповсюджені Facebook на макрорівні, в Польщі та 

Україні простежуються тенденції: збільшення кількості користувачів та рівня 

проникнення мережі у напрямку зі сходу на захід; підвищена частка 

користувачів у розвинених територіях (столичні регіони, головні соціально-

економічні центри). У Білорусі підтверджується теорія просторової дифузії 

нововведень Т. Хегерстранда – столиця країни м. Мінськ виступає центром 

інновацій. На прикладі мережі Facebook спостерігається явище 

полімасштабності (схожа ситуація прослідковується на макрорівні (країни), 

мезорівні (воєводства/області) та мікрорівні (повіти/райони)). 

4. У поширенні соціальних мереж Facebook та Instagram у Західній 

Україні можна виявити такі закономірності: концентрація користувачів у 

найбільших містах, особливо у обласних центрах, на які сумарно припадає 

близько половини користувачів мереж Facebook та Instagram в області; за 

кількістю користувачів вирізняється регіональний центр м. Львів; чисельність 

користувачів загалом пропорційна чисельності населення у територіальній 

одиниці; адміністративні райони навколо обласних центрів та міст обласного 

підпорядкування характеризуються зниженою кількістю користувачів та рівнем 

проникнення мереж; серед адміністративних районів найвищий рівень розвитку 

соціальних інтернет-мереж прослідковується в Українських Карпатах; 

підвищена концентрація користувачів поблизу кордону області 

прослідковується слабо; рівень розвитку соціальних інтернет-мереж у сільській 

місцевості значно поступається міським поселенням; у більшості 

адміністративно-територіальних одиниць домінує Facebook; Instagram 

переважає лише на територіях, де рівень розвитку мережі Facebook є 

найнижчим; соціальні інтернет-мережі – є досить динамічними утвореннями, 

які постійно конкурують на певних територіях.  
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5. Головними просторовими особливостями функціонування та розвитку 

міграційних мереж Західної України можна назвати такі: показники міграцій 

населення можуть слугувати своєрідними індикаторами  соціально-

економічного розвитку територій; сальдо міграцій населення показує загальний 

стан розвитку соціально-економічної сфери територіальних одиниць; упродовж 

2015–2019 рр. Західна Україна перебувала у стані міграційної рівноваги, тобто 

прибуття дорівнює вибуттю; позитивне сальдо міграцій населення мають 

Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області, решта – негативне; 

переважна більшість районів та міст обласного підпорядкування мають 

негативне сальдо міграцій населення; найпривабливішими територіями для 

мігрантів є обласні центри, великі міста та прилеглі до них адміністративні 

райони; позитивне сальдо прилеглих до великих міст районів формується як 

через прибуття мігрантів з інших територій, так і внаслідок субурбанізаційних 

процесів; негативне сальдо міграції мають райони та міста обласного 

підпорядкування, які розташовані у периферійних частинах, на значній відстані 

від обласних центрів; найвища інтенсивність міграційних процесів 

спостерігається на заході (Львівська обл.) та півночі (Волинська та Рівненська 

обл.) досліджуваного регіону; найнижча інтенсивність міграційних процесів 

зафіксована на півдні Західної України в «гірських» районах; у міських 

населених пунктах інтенсивність міграційних рухів суттєво вища, ніж у 

сільській місцевості. 
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РОЗДІЛ 4. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ІЗ РІВНЕМ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНОЇ 

УКРАЇНИ 

 

4.1. Інтегральна оцінка рівня розвитку комунікаційних мереж 

 

Комунікаційні мережі у процесі свого розвитку та функціонування 

проходять різні стадії. Крім того, рівень сформованості мереж на різних 

територіях відрізняється між собою.  

Для аналізу рівня розвитку комунікаційних мереж Західної України нами 

використано інтегральний індекс комунікаційних мереж (ІІКМ), який 

складається з 4 блокових індексів: індекс транспортних мереж (ІТМ), індекс 

мобільних мереж (ІМбМ), індекс соціальних мереж (ІСМ), індекс міграційних 

мереж (ІМгМ). Усі блокові індекси є рівнозначними та мають однакову вагу. 

Результати розрахунків індексів ІТМ, ІМбМ, ІСМ, ІМгМ та ІІКМ 

представлені у додатку И.  

Індекс транспортних мереж показує рівень розвитку шляхів сполучення 

автомобільного та залізничного транспорту. Максимальні значення (понад 

0,250) мають обласні центри Львів, Луцьк, Тернопіль, Івано-Франківськ, Рівне, 

Чернівці; прилеглі до обласних центрів райони: Пустомитівський, 

Ужгородський, Рівненський, Городоцький, міста обласного підпорядкування. 

Усі вони є фокусами транспортної мережі своїх областей, у яких 

концентруються вантажо- та посажиропотоки. Особливо виділяється 

регіональний центр м. Львів. Крім того за ІТМ (понад 0,200) виділяються міста 

обласного підпорядкування Мукачево, Чоп, Ковель, а також Іршавський, 

Сарненський, Володимир-Волинський, Підволочиський, Мукачівський, 

Ковельський, Луцький, Горохівський, Сторожинецький, Мостиський, 

Глибоцький, Турійський, Дубенський та Тернопільський райони (додаток И). 

Усі вони мають на своїй території потужні транспортні вузли та потужні 

магістралі. 
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Мінімальні значення ІТМ (менше 0,090) мають обласні міста Борислав 

Бережани, Острог, Болехів, Новий Розділ, Бурштин, а також Рахівський, 

Великоберезнянський, Свалявський, Воловецький, Міжгірський, Перечинський 

(Закарпатська обл.), Березнівський, Корецький, Зарічненський (Рівненська 

обл.), Монастириський, Підгаєцький (Тернопільська обл.), Турківський 

(Львівська обл.), Любешівський (Волинська обл.), Верховинський (Івано-

Франківська обл.) райони (рис. 4.1, додаток И). Стосовно міст обласного 

підпорядкування – то це або депресивні промислові міста (Борислав, Новий 

Розділ), або ж новостворені міста обласного підпорядкування у «сільських» 

районах (Бережани, Острог, Болехів). Адміністративні райони із найнижчим 

ІТМ характеризуються периферійністю у межах областей (Рахівський, 

Зарічненський, Монастириський, Підгаєцький, Турківський, Любешівський, 

Верховинський). Більшість із ниx розміщені в гірській місцевості (Рахівський, 

Великоберезнянський, Свалявський, Воловецький, Міжгірський, Перечинський, 

Турківський, Верховинський). Переважна більшість територіальних одиниць із 

низьким ІТМ характеризується низьким рівнем соціально-економічного 

розвитку. 

Транспортний «ландшафт» Західної України (рис. 4.1) представлений 

«підняттями» поблизу усіх обласних центрів та прилеглих територій, окремих 

міст обласного підпорядкування та прилеглих до них районів (Мукачево, 

Ковель, Володимир-Волинський, Дубно, Дрогобич, Стрий, Калуш), районів зі 

зручним транспортно-географічним положенням (Сарненський, Іршавський, 

Підволочиський). Особливо виділяється підняття у районі Львова.  

Транспортними «улоговинами», цілком очікувано, виявилися Українські 

Карпати та крайня північна поліська частина регіону. Порівняно низький 

розвиток транспорту в Карпатах можна пояснити впливом рельєфу, на Поліссі 

розвиток транспортної мережі стримує щільна гідрографічна сітка, значні 

площі заболочених земель.  

Окрім того, транспортні «улоговини» можна спостерігати між потужними 

транспортними центрами, наприклад між Тернополем та Івано-Франківськом, 
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Рис. 4.1. Просторова диференціація індексу транспортних мереж у Західній 

Україні  
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Ковелем та Луцьком (рис. 4.1). Це можна пояснити таким явищем, як 

поляризація розвитку. Потужні центри (у нашому випадку транспортні) ніби 

«витягують» ресурси з навколишніх територій, утворюючи «улоговини» 

(соціально-економічні периферії). 

У загальних рисах на території Західної України не спостерігається 

повсюдного підвищеного рівня розвитку транспортних мереж поблизу 

державного кордону. Підвищений ІТМ характерний лише для західного 

українсько-польського кордону (райони Волинської та Львівської областей, на 

території яких є потужні пункти пропуску через державний кордон), заходу 

Закарпатської області (де сходяться кордони трьох держав – України, 

Словаччини та Угорщини), невелика ділянка українсько-румунського 

державного кордону на півдні Чернівецької області (рис. 4.1). 

Отже, індекс транспортних мереж у районах та містах Західної України 

коливається у межах від 0,040 (м. Новий Розділ) до 0,436 (м. Львів). Середнє 

значення становить 0,154. Спостерігається зміщення розподілу величин 

цифрового ряду до менших значень (лівий розподіл). 

Індекс мобільних мереж показує охоплення територій мережами 3G/4G 

основних операторів мобільного зв’язку на території Західної України. 

Максимальні значення (понад 0,600) мають Пустомитівський, Жовківський, 

Cокальський, Рівненський, Яворівський, Луцький райони. Усі вони межують із 

містами обласного підпорядкування.  

Високі значення ІМбМ (0,500–0,599) мають Самбірський, Буський, 

Жидачівський, Городоцький, Кам'янка-Бузький, Дрогобицький (Львівська 

обл.), Виноградівський, Берегівський, Ужгородський (Закарпатська обл.), 

Ратнівський, Горохівський (Волинська обл.), Дубенський, Сарненський 

(Рівненська обл.), Коломийський (Івано-Франківська обл.), Тернопільський 

(Тернопільська обл.) райони та міста обласного підпорядкування Львів, Рівне, 

Луцьк, Дубно, Дрогобич, Ковель, Мукачево, Самбір, Володимир-Волинський, 

Червоноград, Вараш, Стрий, Острог, Ужгород, Чоп, Моршин, Трускавець 

(додаток И). Усі вони мають сприятливе суспільно-географічне положення та 
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значну чисельність населення (за винятком невеликих міст обласного 

підпорядкування): є потужними соціально-економічними центрами або ж 

знаходяться поблизу їх, розташовані на перетині важливих транспортних 

комунікацій (рис. 4.2). Звертає увагу велика кількість районів Львівської 

області. 

Мінімальні значення ІМбМ (менше 0,300) мають Заліщицький, 

Лановецький, Шумський, Теребовлянський, Бучацький, Монастириський, 

Підволочиський, Підгаєцький, Бережанський (Тернопільська обл.), 

Міжгірський, Рахівський, Воловецький, Великоберезнянський, Свалявський, 

Перечинський (Закарпатська обл.), Богородчанський, Рожнятівський, 

Долинський, Верховинський (Івано-Франківська обл.), Турківський, 

Перемишлянський (Львівська обл.), Острозький, Демидівський (Рівненська 

обл.), Путильський (Чернівецька обл.) район та м. Болехів (міськрада) (рис. 4.2, 

додаток И). Аномально низьке місце Болехівської міськради (0,149) 

пояснюється її великою загальною площею (див. підрозділ 3.1). Поміж районів 

переважають «аграрні» та «гірські», які часто мають периферійне положення. 

Помітна велика кількість районів Тернопільської області, що свідчить про 

недостатню сформованість (недостатню різноманітність) мобільних мереж. 

Звертає увагу відсутність у кінці рейтингу районів Волинської та лише одного 

району (Путильський) Чернівецької області. Це ще раз підтверджує дані пп. 3.2 

про високу конкуренцію між мережами Київстар та Vodafone та, як наслідок, 

високу різноманітність мобільних мереж.  

Особливостями мобільного «ландшафту» Західної України (рис. 4.2) є 

«підвищення» поблизу обласних центрів. Особливо це прослідковується 

поблизу м. Львів: більша частина Львівської області формує своєрідне мобільне 

«плато». Іншими помітними «підвищеннями» є Передкарпаття та Закарпаття. 

Пониженнями мобільного «ландшафту» є Карпати, Тернопільська 

область (за винятком міст обласного підпорядкування та Тернопільського 

району). Особливо виділяються «западини» на крайньому півдні території 
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Рис. 4.2. Просторова диференціація індексу мобільних мереж у Західній 

Україні  
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дослідження (Верховинський, Путильський райони) та у центрі регіону 

(Перемишлянський та Бережанський райони) (рис. 4.2).  

Отже, індекс мобільних мереж у районах та містах Західної України 

коливається у межах від 0,076 (Путильський район Чернівецької області) до 

0,702 (Пустомитівський район Львівської області). Середнє значення становить 

0,402.  

Індекс соціальних мереж показує рівень використання соціальних 

інтернет-мереж населенням адміністративно-територіальних одиниць ІІ рангу 

Західної України.  

Найбільше користуються соцмережами в містах обласного 

підпорядкування (рис. 4.3, додаток И). Вони перебувають на лідируючих 

позиціях у рейтингу за показником ІСМ. Особливо виділяється серед 

територіальних одиниць місто Львів, де ІСМ = 0,911. Зразу ж після Львова, 

хоча й з дещо нижчими показниками, розміщені обласні центри Чернівці, Рівне, 

Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ (0,531–0,675). Дещо нижчі значення ІСМ у 

Ужгороді (0,476), поруч із яким є інше велике місто-конкурент Мукачево.  

Високі значення ІСМ (понад 0,250) також мають міста Самбір, Стрий, 

Моршин, Дрогобич, Червоноград (Львівська обл.), Чортків, Бережани, 

Кременець (Тернопільська обл.), Ужгород, Мукачево, Хуст (Закарпатська обл.), 

Коломия, Калуш, Бурштин (Івано-Франківська обл.), Ковель, Володимир-

Волинський (Волинська обл.), Новодністровськ (Чернівецька обл.), Дубно 

(Рівненська обл.) (додаток И). Це вказує на те, що соціальні інтернет-мережі у 

Західній Україні поки що залишаються міським феноменом, який ще тільки 

поширюється на сільську місцевість. 

Серед адміністративних районів, найвищі значення ІСМ мають 

Тячівський (0,231) і Верховинський (0,218) райони. Показник понад 0,150 

зафіксовано у таких районах: Іршавський, Рахівський, Виноградівський, 

Свалявський, Хустський, Міжгірський, Воловецький (Закарпатська обл.), 

Снятинський, Рожнятівський, Косівський, Надвірнянський, Городенківський 

(Івано-Франківська обл.), Бродівський, Золочівський, Сколівський (Львівська 
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Рис. 4.3. Просторова диференціація індексу соціальних мереж у Західній 

Україні  
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обл.), Бучацький, Бережанський (Тернопільська обл.), Любомльський, 

Іваничівський (Волинська обл.). Серед територіальних одиниць переважають 

райони Українських Карпат.  

Мінімальні значення ІСМ (менше 0,040) мають Володимир-Волинський, 

Горохівський, Локачинський (Волинська обл.), Великоберезнянський, 

Мукачівський, Перечинський (Закарпатська обл.), Калуський, Тисменицький 

(Івано-Франківська обл.), Городоцький, Жовківський, Кам'янка-Бузький, 

Миколаївський, Перемишлянський, Пустомитівський, Самбірський (Львівська 

обл.), Гощанський, Демидівський, Зарічненський, Острозький, Рівненський 

(Рівненська обл.), Збаразький, Зборівський, Чортківський (Тернопільська обл.), 

Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький, 

Путильський (Чернівецька обл.) (додаток И).  

Ці райони умовно можна поділити на дві групи: 1) прилеглі до міст 

обласного підпорядкування; 2) депресивні периферійні райони. Низькі ІСМ у 

районах першої групи пояснюються особливістю методики обчислення 

кількості користувачів (див. підрозділ 3.3). Багато користувачів цих районів 

«зараховуються» до міст обласного підпорядкування. Низьке проникнення у 

районах другої групи (Локачинський, Великоберезнянський, Перечинський, 

Перемишлянський, Зарічненський, Путильський) пояснюється низьким рівнем 

розвитку інфраструктури (кабельний інтернет, мережа 4G). 

«Ландшафт» соціальних мереж Західної України (рис. 4.3) представлений 

«піками» в районах міст обласного підпорядкування (особливо виділяються 

обласні центри) та «впадинами» навколо них. У південно-західній частині 

(Карпатський регіон) спостерігається певне «підвищення». Особливо 

виділяються Передкарпаття та Закарпаття. «Западини» характерні для 

периферійних частин областей.  

Отже, індекс соціальних мереж у районах та містах Західної України 

коливається у межах від 0,004 (Перемишлянський район Львівської обл.) до 

0,911 (м. Львів). Середнє значення становить 0,153. Спостерігається зміщення 

розподілу величин цифрового ряду до менших значень (лівий розподіл). 
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Індекс міграційних мереж показує інтенсивність та напрям (переважання 

прибуття або вибуття) міграційних процесів у містах та районах Західної 

України.   

Максимальні значення (понад 0,400) мають обласні центри Львів, Луцьк, 

Тернопіль, Івано-Франківськ, Рівне, Чернівці, Ужгород; міста обласного 

підпорядкування Володимир-Волинський, Дрогобич, Дубно, Коломия, 

Мукачево, Острог, Самбір, Стрий, Чоп; а також Ковельський, Луцький, 

Турійський (Волинська обл.), Ужгородський (Закарпатська обл.), 

Тисменицький (Івано-Франківська обл.), Бродівський, Буський, Городоцький, 

Дрогобицький, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, 

Перемишлянський, Пустомитівський, Старосамбірський, Стрийський, 

Яворівський (Львівська обл.), Гощанський, Дубенський, Здолбунівський, 

Млинівський, Радивилівський, Рівненський (Рівненська обл.), Бережанський, 

Тернопільський (Тернопільська обл.) райони (додаток И). Усі міста мають 

сприятливе суспільно-географічне положення, є потужними транспортними 

вузлами. Адміністративні райони мають вищий за середній рівень соціально-

економічного розвитку. Звертає увагу велика кількість територіальних одиниць 

Львівської та Рівненської областей. 

Особливо виділяються (ІМгМ понад 0,495) обласні центри Івано-

Франківськ, Львів, Тернопіль, Чернівці, також прилеглі до обласних центрів 

Пустомитівський, Луцький, Рівненський райони (рис. 4.4). Обласні центри та 

прилеглі до них території є фокусами міграційних процесів у регіоні.  

Мінімальні значення ІМгМ (менше 0,350) мають міста Нововолинськ, 

Берегово, Моршин, Бережани, Новодністровськ, а також Любешівський, 

Маневицький (Волинська обл.), Берегівський, Виноградівський, Міжгірський, 

Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський (Закарпатська обл.), 

Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Калуський, 

Коломийський, Рогатинський, Рожнятівський (Івано-Франківська обл.), 

Турківський (Львівська обл.), Бучацький, Монастириський, Підгаєцький 

(Тернопільська обл.), Заставнівський, Путильський та Сокирянський 
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Рис. 4.4. Просторова диференціація індексу міграційних мереж у Західній 

Україні  
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(Чернівецька обл.) (рис. 4.4, додаток И) райони. Для усіх територіальних 

одиниць характерні рівні соціально-економічного розвитку нижче середнього 

значення. Звертає увагу відсутність районів Рівненської і лише Турківський 

Львівської областей, що вказує на своєрідну міграційну привабливість цих 

територій.  

Міграційний «ландшафт» Західної України (рис. 4.4) характеризується 

відсутністю значних перепадів, порівняно з іншими компонентами (рис. 4.1, 

4.2, 4.3). Спостерігаються невеликі «підняття» поблизу обласних центрів та 

деяких міст обласного підпорядкування (Ковель, Володимир-Волинський, 

Самбір, Дрогобич, Стрий, Коломия). Особливо виділяється у «рельєфі» м. 

Івано-Франківськ, яке вважають одним із найкращих міст України за 

благоустроєм. Своєрідною «западиною» є Монастириський район 

Тернопільської області.  

Отже, індекс міграційних мереж у районах та містах Західної України 

коливається у межах від 0,286 (Монастириський район Тернопільської області) 

до 0,753 (м. Івано-Франківськ). Середнє значення становить 0,388.  

Загалом аналіз окремих компонентів (блоків) «комунікаційного 

ландшафту» показує, що існують схожі закономірності. Це підтверджує спільну 

природу комунікацій різного типу, навіть на перший погляд несумісних 

(наприклад: транспортні мережі  та соціальні мережі). Усі блоки комунікацій 

(транспорт, мобільний зв’язок, соціальні інтернет-мережі, міграції) 

поєднуються в інтегральному індексі комунікаційних мереж (ІІКМ), який 

показує загальний стан функціонування та розвитку комунікаційних мереж 

території, рівень комунікацій між індивідами, загальний стан мобільності 

населення. Інтегральний індекс комунікаційних мереж розраховувався за 

формулою 2.1 як сумарне значення чотирьох часткових індексів 

комунікаційних мереж.  

Максимальне значення ІІКМ, яке значно перевищує інші таксони має 

м. Львів (ІІКМ = 2,469) – найбільший соціально-економічний, культурно-

політичний та комунікаційний центр Західної України, який транспортними 
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шляхами найвищої якості сполучається з іншими обласними центрами. 

Наступні в рейтингу – це обласні центри Івано-Франківськ, Тернопіль, 

Чернівці, Рівне, Луцьк (ІІКМ від 1,791 до 2,057) (додаток И). Вони є фокусами 

комунікацій у своїх областях. Мало поступається обласним центрам, прилеглий 

до Львова, Пустомитівський район (ІІКМ = 1,742), який є частиною Львівської 

агломерації. Схожі індекси мають закарпатські міста Мукачево (1,652) та 

Ужгород (1,573). Закарпатська область – єдина, де не спостерігається чітко 

виражене домінування одного центру. Ймовірно, Мукачево має дещо вищий 

індекс через більш центральне положення на території області (рис. 4.5).  

Високі інтегральні індекси комунікаційних мереж (1,200–1,536) мають 

міста обласного підпорядкування, які одночасно є потужними комунікаційними 

вузлами Берегово, Вараш, Володимир-Волинський, Дрогобич, Дубно, Калуш, 

Ковель, Коломия, Кременець, Моршин, Новодністровськ, Острог, Самбір, 

Стрий, Червоноград, Чоп, Чортків; а також Ковельський, Луцький (Волинська 

обл.), Виноградівський, Іршавський, Ужгородський (Закарпатська обл.), 

Буський, Городоцький, Жидачівський, Жовківський, Cокальський, Яворівський 

(Львівська обл.), Дубенський, Рівненський, Сарненський (Рівненська обл.), 

Тернопільський (Тернопільська обл.) райони (рис. 4.5, додаток И). Всі ці 

райони або межують з обласними центрами (Луцький, Ужгородський, 

Городоцький, Жовківський, Яворівський, Рівненський, Тернопільський), або з 

містами обласного підпорядкування – потужними транспортними вузлами 

(Ковельський, Cокальський, Дубенський), або мають зручне суспільно-

географічне положення (Виноградівський, Іршавський, Буський, Жидачівський, 

Сарненський райони).  

Мінімальні значення ІІКМ (менше 0,900) має територія Болехівської 

міської ради (велика площа включена до території міськради), а також 

Локачинський, Любешівський (Волинська обл.), Воловецький, Міжгірський, 

Рахівський, Свалявський (Закарпатська обл.), Богородчанський, 

Верховинський, Долинський, Рожнятівський, Тлумацький (Івано-Франківська 

обл.), Перемишлянський, Турківський (Львівська обл.), Березнівський, 
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Рис. 4.5. Просторова диференціація інтегрального індексу комунікаційних 

мереж на території Західної України  
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Демидівський, Дубровицький, Зарічненський, Острозький (Рівненська обл.), 

Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, 

Козівський, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, 

Чортківський (Тернопільська обл.), Герцаївський, Сокирянський (Чернівецька 

обл.) райони (рис. 4.5, додаток И). Адміністративні райони із найнижчим ІІКМ 

часто характеризуються периферійністю у межах областей. Багато з них є чітко 

вираженими «аграрними» районами (велика кількість районів Тернопільської 

області), або мають гірській рельєф. Деякі райони – це території, прилеглі до 

невеликих міст обласного підпорядкування (Острозький, Бережанський, 

Чортківський). У такому випадку район не має свого «центру», уся соціально-

економічна діяльність та комунікації концентруються у вказаних містах.  

Особливо низькі показники ІІКМ (менше 0,600) зафіксовано у 

Великоберезнянському (0,591) та Перечинському (0,536) районах Закарпатської 

області та Путильському (0,571) Чернівецької областей. Цими районами 

починається та закінчується гірський масив Карпат у межах України. Гірський 

рельєф тут поєднується із периферійністю їхніх територій та низьким 

соціально-економічним розвитком.  

Переважна більшість територіальних одиниць із низьким ІІКМ 

характеризується низьким рівнем соціально-економічного розвитку. 

У комунікаційному «ландшафті» Західної України (рис. 4.5) найперше 

звертають увагу «піки» навколо обласних центрів та прилеглих до них 

територіях. Особливо помітним є «підняття» у районі Львова. Дещо менші 

«пагорби» формують міста обласного підпорядкування – потужні соціально-

економічні та транспортні центри: Володимир-Волинський, Ковель, Дубно, 

Чортків, Мукачево, а також міста Передкарпаття (Самбір, Дрогобич, Стрий, 

Коломия). На своєрідних «підвищеннях» знаходиться майже вся Львівська 

область, Передкарпаття, рівнинна частина Закарпаття, центральні частини 

Волинської та Рівненської областей. 

Пониженнями комунікаційного «ландшафту» Західної України є 

Українські Карпати, східна та західна частина Тернопільської області (аграрні 
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райони), крайня північна частина Українського Полісся. Крім того, 

«комунікаційні пониження» можна спостерігати між потужними 

комунікаційними центрами. Це території, що опинилися осторонь головних 

транспортних магістралей, т. з. «периферія у центрі». Наприклад, між Луцьком, 

Ковелем та Володимиром-Волинським знаходиться Локачинський район; між 

Луцьком, Рівним, міжнародними автошляхами Київ-Чоп та Брест-Чернівці 

знаходиться Демидівський район; між Львовом, Тернополем та Івано-

Франківськом – Перемишлянський та Бережанські райони (рис. 4.5). Це 

пояснюється поляризаційними тенденціями соціально-економічного розвитку 

будь-якої території. Іншими словами, не можуть бути усі території однаково 

розвиненими. Коли виникає або формується центр, відразу ж з’являється й 

периферія. Потужні центри (у нашому випадку комунікаційні) ніби 

«витягують» ресурси з навколишніх територій, утворюючи «улоговини» 

(соціально-економічні периферії). 

Для Західної України не спостерігається повсюдного підвищеного рівня 

розвитку комунікаційних мереж поблизу державного кордону. Підвищений 

ІІКМ характерний лише для українсько-польського кордону (райони 

Волинської та Львівської областей, на території яких є потужні пукти 

пропуску), та заходу Закарпатської області, де сходяться кордони трьох держав 

– України, Словаччини та Угорщини) (рис. 4.5). Тобто, на більшій частині 

державний кордон України продовжує виконувати бар’єрну, а не контактну 

функцію.  

Отже, інтегральний індекс комунікаційних мереж у районах та містах 

Західної України коливається у межах від 0,536 (Перечинський район) до 2,469 

(м. Львів). Середнє значення становить 1,098. Спостерігається зміщення 

розподілу величин цифрового ряду до менших значень (лівий розподіл). 
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4.2. Фрагментація простору за рівнем розвитку комунікаційних 

мереж 

 

Виділення територій, які є внутрішньо однорідними, але водночас й 

відрізняються між собою – важливе завдання будь-якого географічного 

дослідження. Фрагментація простору може здійснюватися різними способами 

(типізація, районування, зонування, кластеризація). У своєму дослідженні на 

основі кластерного аналізу ми здійснили територіальну типізацію 

комунікаційних мереж Західної України.  

На початку процесу територіальної типізації було побудовано 

дендрограму (метод Варда). Граф-дерево поєднань (додаток К) показує 

існування двох принципово різних утворень: міста обласного підпорядкування 

та райони, які поєднуються лише на найвищому рівні. Поміж міст обласні 

центри та м. Мукачево формують окремий відокремлений кластер, який суттєво 

відрізняється від інших міст обласного підпорядкування. За сукупністю ознак 

м. Львів значно відрізняється від решти обласних центрів. Серед решти міст, 

високу ступінь подібності мають потужні комунікаційні центри Володимир-

Волинський, Стрий, Дрогобич, Ковель, Самбір, Дубно, Чортків. Велику ступінь 

подібності між собою демонструють Володимир-Волинський та Стрий, 

Борислав та Кременець, Самбір та Дубно (Чортків).  

У випадку з районами спостерігається більш строката картина. Високу 

ступінь подібності мають Володимир-Волинський та Турійський, Острозький 

та Лановецький, Гусятинський та Теребовлянський, Городенківський та 

Рогатинський, Буський та Кам’янка-Буський, Бродівський та Радехівський 

(Золочівський), Великоберезнянський та Перечинський, Миколаївський та 

Стрийський, Березнівський та Костопільський, Воловецький та Свалявський, 

Міжгірський та Рожнятівський, Надвірнянський та Сколівський, Жовківський 

та Яворівський райони. Ці райони часто розташовані поруч (недалеко) один від 

одного. 
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Далі було здійснено виділення кластерів  методом К середніх. Для різних 

рівнів узагальнення, почергово кількість кластерів вибиралася від 2 до 12 

(додаток Л). 

При кількості кластерів 2 (додаток Л) – усі територіальні одиниці 

поділяють на дві групи: 1) міста обласного підпорядкування (крім Болехова); 

2) адміністративні райони. Це вказує на принципові відмінності (у т. ч. й щодо 

комунікацій) між міськими та сільськими територіальними одиницями. 

Болехівська міськрада є дещо «штучним» утворенням серед обласних міст. 

Вона має найбільшу площу серед міст Західної України (у 1,5 рази більша, ніж 

м. Львів) та найнижчий рівень урбанізації (лише 49,3 %). 

Кількість кластерів 3 (додаток Л, рис. Л.1) – адміністративні райони 

поділяють на дві групи: напівпериферія (більша частина Львівської та 

Волинської обл., Закарпаття, Передкарпаття, території навколо обласних 

центрів, райони зі зручним транспортно-географічним положенням) та 

периферія (решта території).  

Кількість кластерів 4 (додаток Л, рис. Л.2) – напівпериферія поділяється 

на дві частини. Кількість районів у периферії зменшується. 

Кількість кластерів 5 (додаток Л, рис. Л.3) – периферія поділяється на дві 

частини. 

Кількість кластерів 6 (додаток Л, рис. Л.4) – ускладнення ситуації. Чітко 

вирізняються кластери Карпат, Східного Полісся, Східного Поділля, 

Львівщини. 

Кількість кластерів 7 (додаток Л, рис. Л.5) – подальше ускладнення 

таксонів. Чітко виділяється кластер Львівщини. Яремчанська міськрада 

переходить до кластеру районів. 

Кількість кластерів 8 (додаток Л, рис. Л.6) – подальше ускладнення 

таксонів. Міста знову в одному кластері. 

Кількість кластерів 9 (додаток Л, рис. Л.7) – подальше ускладнення 

таксонів. Львівщина розпадається на кілька кластерів.  
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Кількість кластерів 10 (додаток Л, рис. Л.8) – кластер міст поділяється на 

дві частини: обласні центри (крім Ужгорода) та решта міст. 

Кількість кластерів 11 (додаток Л, рис. Л.9) – подальше ускладнення 

таксонів. 

Кількість кластерів 12 (додаток Л, рис. Л.10) – подальше ускладнення 

таксонів. Міста знову в одному кластері. 

Найдоцільнішим для нашого дослідження є аналіз результатів із 3 

кластерами. Проте міста обласного підпорядкування не є однорідні за своєю 

суттю. Оскільки «міський» кластер поділяється на дві частини лише при 

кількості кластерів 10, а аналізувати таку кількість різноманітних таксонів не є 

доцільним, окремо було здійснено кластеризацію лише міст обласного 

підпорядкування.  

При кількості кластерів 2 із загалу виділяються 6 обласних центрів: Івано-

Франківськ, Луцьк, Львів, Рівне, Тернопіль, Чернівці. Відсутність Ужгорода, 

пояснюється особливостями системи розселення та комунікацій у 

Закарпатській області. Мукачево (яке іноді називають некоронованою 

столицею Закарпаття) має значно краще суспільно-географічне положення та 

мало відрізняється за людністю від обласного центру.  

При кількості кластерів 3 перший кластер формують вище згадані шість 

обласних центрів. Другий кластер – переважна більшість міст. У третій кластер 

потрапляють міста Болехів, Бурштин, Калуш, Новий Розділ, Хуст, Яремче. 

Обґрунтування третього кластеру є проблематичним, тому ми вирішили 

зупинитися на двох «міських» кластерах.  

Отже, на основі кластерного аналізу можна виділити такі функціональні 

типи таксонів комунікаційної мережі (рис. 4.6). 

Ядра комунікацій І рангу (порядку) – 6 обласних центрів (Івано-

Франківськ, Луцьк, Львів, Рівне, Тернопіль, Чернівці); 

Ядра комунікацій ІІ рангу – решта міст обласного підпорядкування за 

виключенням Болехівської міськради, оскільки навіть при поділі на два 

кластери, цей таксон не потрапляє до групи міст; 
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Рис. 4.6. Функціональні типи таксонів комунікаційної мережі  

Західної України  
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Напівпериферія – більша частина Львівської та Волинської обл., 

Закарпаття, Передкарпаття (території навколо обласних центрів, райони зі 

зручним транспортно-географічним положенням);  

Периферія – решта районів. 

Для функціональних типів таксонів була складена таблиця (матриця) 

відповідності середніх значень показників комунікаційної мережі показників по 

кожному із таксонів (додаток М, додаток Н). Для цього середні значення 

нормованих показників по кожному з таксонів були поставлені у відповідність 

із наступними індексами  (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Відповідність між індексами та нормованими значеннями показників 

комунікаційної мережі 

Рівень показника Індекс Інтервал нормованих значень 

Дуже високий A 0,75–1,00 

Високий B 0,50–0,74 

Середній  C 0,25–0,49 

Низький D 0,00–0,24 

 

Функціональний тип таксонів ядра комунікацій І рангу включає обласні 

центри за виключенням м. Ужгород (див. вище). Це досить однорідний таксон, 

у якому домінує м. Львів (додаток К), який є регіональним центром усієї 

Західної України. Обласні центри – це точки, у яких фокусується соціально-

економічне життя областей й до них спрямовані усі внутрішньообласні 

комунікації. До них спрямовані найкращі шляхи сполучення, міграційні потоки, 

соціальні комунікації.  

Для таксону характерні переважно найвищі показники розвитку 

комунікаційних мереж. Індекс А мають 20,5 % показників, що є значно вище, 

ніж у будь-якому іншому таксоні чи загалом по Західній Україні (додаток Н). 

Високий рівень (індекс В) мають третина (33,3 %) показників. Загалом, 

значення вище 0,5 (А та В) мають 53,8 % значень, що вказує на дуже високий 

рівень розвитку комунікацій. Середній рівень (індекс С) мають лише 15,4 % 
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характеристик, індекс D характерний лише для 30,8 % показників, що є 

найнижчими значеннями серед функціональних типів таксонів (додаток Н).  

Через невелику площу та велику кількість населення, ядра комунікацій 

І рангу не мають найвищі значення забезпеченості транспортною мережею. 

Індекс Енгеля для автомобільного транспорту (0,900) має найнижчі значення 

серед таксонів; для залізничного (0,629) – друге після таксону «ядра 

комунікацій ІІ рангу». Проте показники функціонування автотранспорту (обсяг 

перевезених вантажів автомобільним транспортом, вантажообіг автомобільного 

транспорту) мають найвищі значення. Внаслідок цього, середнє для 

функціонального типу таксону значення ІТМ (0,304) є значно вищим, ніж в 

інших таксонах (додаток М).  

Рівень розвитку мобільних мереж є більш рівномірним по території 

Західної України. У середньому індекс мобільних мереж (ІМбМ) хоч і має 

максимальне значення (0,504), проте це не дуже перевищує показники по інших 

таксонах (додаток М). Це пояснюється тим, що ядра комунікацій І рангу хоча й 

мають найменші абсолютні показники площі покриття мобільних мереж, проте 

найвищі рівні покриття території. 

Ядра комунікацій І рангу мають найвищі показники рівня розвитку 

соціальних мереж. Для них характерні найвищі як абсолютні (кількість 

користувачів), так і відносні (рівень проникнення) характеристики розвитку 

соціальних інтернет-мереж. У середньому індекс соціальних мереж (ІСМ) має 

найвище значення (0,640), що більш ніж у двічі перевищує значення наступного 

таксону «ядра комунікацій ІІ рангу» (додаток М). 

Рівень розвитку міграційних мереж у ядрах комунікацій І рангу також 

відзначається найвищими характеристиками. Міста обласного підпорядкування 

є центрами тяжіння міграцій, фокусами інтенсивності міграційних процесів. 

Через велику кількість населення та високий рівень соціально-економічного 

розвитку, абсолютні та відносні показники міграцій є найвищими серед інших 

таксонів, тому індекс міграційних мереж (ІМгМ) цілком очікувано має найвищі 

середні значення (0,534) поміж інших таксонів (додаток М). 
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Отже, рівень розвитку комунікаційних мереж у таксоні «ядра комунікацій 

І рангу» є найвищим. Інтегральний індекс комунікаційних мереж (ІІКМ) є 

найвищим та становить 0,495. Це єдиний таксон, що має індекс В для показника 

ІІКМ (додаток М).  

Ядра комунікацій ІІ рангу, як функціональний тип таксонів, включає міста 

обласного підпорядкування за виключеннями міст Луцьк, Івано-Франківськ, 

Львів (міськрада), Рівне, Тернопіль, Чернівці, Болехів (міськрада) (рис. 4.6). До 

нього віднесено всього 27 територіальних одиниць.  

До таксону належать досить різноманітні територіальні одиниці 

(додаток К): від невеликих міст (Моршин, Чоп) до потужних регіональних та 

субрегіональних центрів (Ужгород, Дрогобич, Мукачево, Червоноград). 

Характерною рисою територіальних одиниць таксону є їх невелика площа. 

Вони є субрегіональними та локальними комунікаційними центрами, 

концентрують соціально-економічне життя прилеглих до них територій. 

Таксон характеризується високими, у межах Західної України, 

показниками розвитку комунікаційних мереж. Індекс А (дуже високий рівень) 

мають 15,4 % показників, що поступається лише таксону «ядра комунікацій 

І рангу» (додаток Н). Індекс А мають показники, що характеризують частку 

території, охопленою 3G/4G мережею мобільного зв’язку. Високий рівень 

(індекс В) мають третина (7,7 %) показників: коефіцієнт Енгеля для 

автомобільних доріг та рівні проникнення соцмереж. Загалом, значення вище 

0,5 (А та В) мають 23,1 % значень, що вказує на порівняно високий рівень 

комунікацій. Середній рівень (індекс С) мають 20,5 % характеристик, індекс D 

(низький рівень) характерний для 56,4 % показників, що є вищими від середніх 

значень по Західній Україні (додаток Н).  

Внаслідок невеликої площі та порівняно невеликої кількості населення, 

ядра комунікацій ІІ рангу мають низьке значення забезпеченості транспортною 

мережею. Індекс В має лише показник щільність автошляхів 1312,3 км/1000 км
2
 

(вище значення лише в ядрах комунікацій І рангу). Як наслідок, середнє для 
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таксону значення індексу транспортних мереж становить лише ІТМ = 0,135 

(додаток М). Нижче значення ІТМ лише у таксоні «периферія». 

Розвиток мереж мобільного зв’язку характеризується тими ж 

особливостями, що характерні й для попереднього таксону. У середньому 

індекс мобільних мереж (ІМбМ) становить 0,476.  

Ядра комунікацій ІІ рангу мають високі показники рівня розвитку 

соціальних мереж. Для них характерні високі як абсолютні (кількість 

користувачів), так і відносні (рівень проникнення) характеристики розвитку 

соціальних інтернет-мереж. У середньому індекс соціальних мереж (ІСМ) має 

значення (0,298), що майже у двічі вище, ніж у середньому в регіоні 

дослідження (0,153) (додаток М). 

Міграційні мережі в ядрах комунікацій ІІ рангу характеризуються 

середніми та низькими значеннями. Більшість міст обласного підпорядкування 

мають порівняно невелику чисельність населення (15–30 тис. осіб). Відповідно, 

міграційна привабливість території та загальна чисельність мігрантів значно  

менша, ніж у ядрах І рангу. Тому, індекс міграційних мереж (ІМгМ) складає 

0,386, що практично дорівнює середнім значенням у Західній Україні 

(ІМгМ = 0,388) (додаток М). 

Отже, рівень розвитку комунікаційних мереж у таксоні «ядра комунікацій 

ІІ рангу» є середнім. Інтегральний індекс комунікаційних мереж (ІІКМ) 

становить 0,323 (додаток М).  

Функціональний тип таксонів напівпериферія включає у себе 

50 адміністративних районів: Володимир-Волинський, Горохівський, 

Іваничівський, Ківерцівський, Ковельський, Луцький, Любомльський, 

Маневицький, Ратнівський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський 

(Волинська обл.), Берегівський, Виноградівський, Мукачівський, 

Ужгородський (Закарпатська обл.), Калуський, Коломийський, Тисменицький 

(Івано-Франківська обл.), Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, 

Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка–Бузький, Миколаївський, 

Мостиський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Cокальський, 
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Стрийський, Яворівський (Львівська обл.), Гощанський, Дубенський, 

Корецький, Млинівський, Радивилівський, Рівненський, Сарненський 

(Рівненська обл.), Зборівський, Кременецький, Тернопільський (Тернопільська 

обл.), Глибоцький, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, 

Сторожинецький (Чернівецька обл.) (рис. 4.6).  

В просторовому відношенні це майже уся територія Львівської, більша 

частина Волинської областей, Закарпаття, Передкарпаття; райони зі зручним 

транспортно-географічним положенням, через які проходять потужні 

автомобільні та залізничні транспортні магістралі; території, прилеглі до 

великих міст обласного підпорядкування. Характерною особливістю районів 

таксону є те, що вони мають зручне суспільно-географічне (транспортно-

географічне) положення.  

Для таксону характерні переважно середні показники розвитку 

комунікаційних мереж. Індекс А має лише один показник (2,6 %) – частка 

території, вкрита мережею 4G Київстар. Високий рівень (індекс В) мають 

12,8 % показників. Загалом, значення вище 0,5 (А та В) мають 15,4 % 

показників (додаток Н). Середній рівень (індекс С) мають 38,5 % характеристик 

(найвищий показник серед таксонів), а індекс D характерний для 30,8 % 

показників (додаток Н). Вище зазначене вказує на тяжіння до середніх 

показників рівня розвитку комунікацій. 

Транспортна мережа таксону характеризується середніми та низькими 

значеннями параметрів. За цими показниками напівпериферія займає проміжне 

положення між ядрами комунікацій та периферією. Таксон має нижчі 

показники забезпеченості транспортною мережею, ніж у міст обласного 

підпорядкування, проте вищі абсолютні показники показники функціонування 

автомобільного транспорту (обсяг перевезених вантажів автомобільним 

транспортом, вантажообіг автомобільного транспорту) приблизно на рівні ядер 

комунікацій ІІ рангу (додаток М). За усіма «транспортними» характеристиками 

«напівпериферія» переважає «периферію». Внаслідок цього, середнє для 

таксону значення ІТМ (0,183) хоч і поступається першим двом таксонам за 
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значенням, проте є вищим за середні значення в регіоні дослідження 

(ІТМ = 0,154) (додаток М).  

Рівень розвитку мобільних мереж таксону характеризується високими та 

середніми низькими (додаток М). У середньому індекс мобільних мереж 

становить ІМбМ = 0,491, що переважає аналогічний показник у таксоні «ядра 

комунікацій ІІ рангу» (0,476) (додаток М). Це пояснюється значно вищими 

показниками площі покриття території мобільними мережами.  

Напівпериферія має найнижчі показники рівня розвитку соціальних 

мереж (додаток М). Для неї характерні найнижчі як абсолютні (кількість 

користувачів), так і відносні (рівень проникнення) характеристики розвитку 

соціальних інтернет-мереж. У середньому індекс соціальних мереж (ІСМ) має 

найнижче значення (0,069), що поступається навіть показникам периферії 

(ІСМ = 0,108) (додаток М). Це пояснюється недосконалістю механізмів 

Facebook щодо збору первинної статистичної інформації та застарілості 

адміністративно-територіального поділу України (див. підрозділ 3.1). 

Рівень розвитку міграційних мереж напівпериферії характеризується 

середніми та низькими характеристиками (додаток М). За міграційною 

привабливістю таксон поступається тільки ядрам комунікацій І рангу. Причина 

цьому: зручне суспільно-географічне положення, близькість до великих міст, 

більша (порівняно з ядрами комунікацій ІІ рангу) демографічна ємність 

території. Тому індекс міграційних мереж (ІМгМ) становить 0,405 й 

поступається за величиною лише таксону «ядра комунікації І рангу» 

(додаток М). 

Отже, рівень розвитку комунікаційних мереж у таксоні «напівпериферія» 

є середнім. Інтегральний індекс комунікаційних мереж становить 0,287 

(додаток М).  

До функціонального типу таксонів периферія, входить найбільша 

кількість територіальних одиниць – 58. Вона складається з одного міста 

обласного підпорядкування (Болехів) та 57 адміністративних районів: Камінь-

Каширський, Локачинський, Любешівський, Шацький (Волинська обл.), 
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Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Перечинський, 

Рахівський, Свалявський, Тячівський, Хустський (Закарпатська обл.), 

Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, 

Косівський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський, 

Тлумацький (Івано-Франківська обл.), Перемишлянський, Сколівський, 

Старосамбірський, Турківський (Львівська обл.), Березнівський, 

Володимирецький, Демидівський, Дубровицький, Зарічненський, 

Здолбунівський, Костопільський, Острозький, Рокитнівський (Рівненська обл.), 

Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, 

Збаразький, Козівський, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, 

Підгаєцький, Теребовлянський, Чортківський, Шумський (Тернопільська обл.), 

Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Путильський, Сокирянський, 

Хотинський (Чернівецька обл.) (рис. 4.6). 

Територіально – це Українські Карпати, північно-східна частина 

Волинського Полісся, більша частина Поділля. Периферією є більша частина 

території Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської областей. Таксон 

складається з трьох великих масивів («Карпати», «Східне Полісся», «Поділля») 

та окремих районів-вкраплень (анклавів): Шацький та Сокирянський 

(периферійні частини областей), Герцаївський (населений переважно 

румунами, слабо інтегрований у соціально-економічне життя), Локачинський та 

Демидівський (явище «периферія в центрі», див. підрозділ 4.1). Характерною 

особливістю районів таксону є те, що вони мають менш сприятливе (порівняно 

з напівпериферією) транспортно-географічне положення; розташовані на 

відстані від потужних транспортних магістралей; часто мають складні для 

комунікацій фізико-географічні умови (гірський рельєф, заболочені території, 

лісові масиви).  

Таксон характеризується низькими показниками розвитку 

комунікаційних мереж. Індекс А серед показників відсутній, індекс В мають 

лише 5,1 % характеристик. Середній рівень (індекс С) мають 33,3 % показників. 
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Найбільша частка (61,5 %) параметрів попадає в індекс D (низький рівень) 

(додаток Н).  

Більшість середніх значень транспортної мережі мають низький рівень 

розвитку та мінімальні значення серед інших таксонів (додаток М). Середній 

рівень мають лише параметри «довжина автомобільних шляхів» та «коефіцієнт 

Енгеля для автошляхів». Це є наслідком того, що райони таксону мають велику 

(порівняно із ядрами комунікацій І та ІІ ранку) загальну площу території, та, як 

наслідок, значну протяжність доріг. Середнє для таксону значення індексу 

транспортних мереж становить лише 0,122 (додаток М), що є помітно меншим 

від середнього значення по Західній Україні (0,154).  

Розвиток мереж мобільного зв’язку характеризується низькими та 

середніми значеннями (додаток М). На значних площах відсутні мобільні 

мережі 4G, часто домінує мережа лише одного оператора (як правило, 

Київстар). У середньому, індекс мобільних мереж становить ІМбМ = 0,281, що 

є значно нижчим, ніж в інших таксонах.  

Незважаючи на низький рівень розвитку соціальних мереж (індекси D), 

периферія все ж має вищі середні значення показників у порівнянні з 

напівпериферією. У середньому, індекс соціальних мереж (ІСМ) становить  

0,108 (напівпериферія ІСМ= 0,069) (додаток М). 

Міграційні мережі таксону «периферія» характеризуються низькими та 

середніми значеннями, значно поступаючись за абсолютними та відносними 

показниками іншим функціональним таксонам. Території з низьким рівнем 

соціально-економічного розвитку не можуть бути привабливими для мігрантів, 

навпаки, вони є місцями формування міграційних потоків, які спрямовані до 

інших регіонів. Тому індекс міграційних мереж (ІМгМ) периферії складає лише 

0,360 (додаток М). 

Отже, рівень розвитку комунікаційних мереж у таксоні «периферія» є 

низьким. Інтегральний індекс комунікаційних мереж (ІІКМ) становить 0,218 

(додаток М).  
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4.3. Кореляційний аналіз залежності рівня соціально-економічного 

розвитку території та сформованості комунікаційних мереж 

 

Основою функціонування людського суспільства є взаємодія між 

окремими його групами-спільнотами. Ця взаємодія проявляється у різних типах 

– від спілкування до територіальних переміщень. Ці людські взаємодії й носять 

назву комунікацій. Про сильний вплив комунікацій різних типів на рівень 

розвитку регіонів зазначали низка дослідників [25; 45; 231; 239; 250; 259; 374; 

385; 394 та ін.].  

Одним із завдань нашого дослідження є аналіз взаємозалежностей між 

рівнем соціально-економічного розвитку територій та сформованістю їх 

комунікацій на прикладі адміністративно-територіальних одиниць ІІ порядку 

(районів та міст обласного підпорядкування) Західної України. 

В Україні існують певні труднощі з відбором показників для визначення 

рівня соціально-економічного розвитку. Однією з причин цього є стан 

вітчизняної державної статистики. Внаслідок постійного скорочення 

фінансування, застарілості методик збору інформації, постійних реформ, низка 

статистичних показників або не збираються зовсім, або ж не відображають 

реального стану речей.  

Наприклад, один із головних показників рівня соціально-економічного 

розвитку – рівень безробіття населення – обчислюється лише на основі осіб, 

які звернулися до центрів занятості. Пропозиції на ринку праці є не надто 

чисельними. Безробітному пропонується кілька вакансій, якщо він від них 

відмовляється – то його позбавляють статусу безробітного. Крім того, якщо в 

особи є земельні наділи (паї), то вона не вважається безробітною. Така людина 

вважається зайнятою у особистому селянському господарстві. Як наслідок, 

практично майже все сільське населення, серед якого рівень безробіття 

найвищий, безробітним не вважається. Іншою проблемою для нашого 

дослідження, є те, що навіть такий недосконалий показник обчислюється лише 
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для адміністративних областей. Ми ж у своєму дослідженні намагаємося 

дослідити територіальні одиниці нижчого рангу. 

Через значну частку тіньової економіки, непридатним показником для 

порівняльного аналізу, є середня заробітна плата. У розвинених територіях 

значна частка зарплати дається «у конверті», у депресивних територіях 

більшість людей живе на «офіційну» зарплату. При аналізі офіційних 

статистичних даних [47] не спостерігаються значні відмінності у заробітній 

платі між регіонами. Хоча насправді вони можуть відрізнятися у кілька разів.  

Своєрідним індикатором розвитку («привабливості») території можу бути 

міграції населення: сальдо міграції та інтенсивність міграцій населення. Проте 

облік мігрантів в Україні проводиться вкрай незадовільно. Облікуюється лише 

невелика частка мігрантів, які офіційно змінили місце проживання 

(«прописку»), що робить показник малопридатним для використання.  

Враховуючи труднощі зі збором статистичної інформації та 

об’єктивністю даних, для визначення рівня розвитку територій нами були 

відібрані такі показники (додаток П): x1 – площа адміністративно-

територіальної одиниці, км
2
; x2 – чисельність наявного населення, тис. осіб 

(середні значення за 2015–2019 рр.); x3 – щільність населення, осіб/км
2
 (середні 

значення за 2015–2019 рр.); x4 – рівень урбанізації, % (середні значення за 

2015–2019 рр.); x5 – кількість підприємств-юридичних осіб, одиниць (середні 

значення за 2015–2019 рр.); x6 – кількість підприємств-юридичних осіб, на 

1000 осіб наявного населення (середні значення за 2015–2019 рр.); x7 – обсяг 

реалізованої продукції підприємствами-юридичними особами, млн грн (середні 

значення за 2015–2019 рр.); x8 – обсяг реалізованої продукції підприємствами-

юридичними особами, тис. грн на 1 особу наявного населення (середні 

значення за 2015–2019 рр.); x9 – кількість фізичних осіб-підприємців (ФОП), 

одиниць (середні значення за 2015–2019 рр.); x10 – кількість фізичних осіб-

підприємців, на 1000 осіб наявного населення (середні значення за 2015–

2019 рр.); x11 – обсяг реалізованої продукції фізичними особами-

підприємцями, млн грн (середні значення за 2015–2019 рр.); x12 – обсяг 
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реалізованої продукції фізичними особами-підприємцями, тис. грн на 1 особу 

наявного населення (середні значення за 2015–2019 рр.); x13 – доходи місцевих 

бюджетів, млн грн (середні значення за 2018–2020 рр.); x14 – доходи місцевих 

бюджетів, тис. грн на 1 особу наявного населення (середні значення за 2018–

2020 рр.); x15 – видатки місцевих бюджетів, млн грн (середні значення за 2018–

2020 рр.); x16 – видатки місцевих бюджетів, тис. грн на 1 особу наявного 

населення (середні значення за 2018–2020 рр.); x17 – дефіцит (-) / профіцит (+) 

місцевих бюджетів, млн грн (середні значення за 2018–2020 рр.); x18 – дефіцит 

(-) / профіцит (+) місцевих бюджетів, грн на 1 особу наявного населення 

(середні значення за 2018–2020 рр.). 

Ці 18 показників можна поділити на 3 групи:  

1) загальні показники (х1–х4) – це базові характеристики будь-якої 

території;  

2) показники економічної активності (х5–х12), які відображають рівень 

інтенсивності економічних процесів, та, як наслідок, і загального добробуту 

населення на певній території. Особливо важливою характеристикою є 

кількість ФОП – показник що характеризує здатність населення до ведення 

бізнесу, до створення нових підприємств. Звичайно, тут також можливі певні 

неточності, оскільки ФОП може бути зареєстрований за місцем реєстрації 

(«прописки»), а проводити економічну діяльність на іншій території 

(найчастіше найближче велике місто обласного підпорядкування); 

3) характеристики місцевих бюджетів (х13–х18), які показують рівень 

фінансового благополуччя території. Сюди входять доходи, видатки, 

дефіцит/профіцит бюджету. 

В результаті для співставлення з рівнем розвитку комунікацій на певній 

території нами було обчислено індекс розвитку території (ІРТ), який дорівнює 

сумі нормованих 18 вище перерахованих показників за формулою 2.8. Цей 

індекс дає змогу нівелювати недоліки та неточності окремих його складових 

показників та дасть змогу порівнювати території між собою та з ІІКМ.  



308 

Так, за ІРТ, серед територіальних одиниць Західної України виділяються 

обласні центри (додаток П). Цілком очікувано, за рівнем розвитку вирізняється 

м. Львів (ІРТ = 12,773). На другому місці знаходиться м. Луцьк (ІРТ = 8,894). 

Усі обласні центри мають ІРТ > 0,700. У верхній частині рейтингу цілковито 

домінують міста обласного підпорядкування. Серед районів найвищий ІРТ має 

Яворівський район Львівської області (ІРТ = 4,838, 27 місце). Високий ІРТ 

(0,400–4,593) мають також Ужгородський, Тячівський, Луцький, 

Пустомитівський, Рахівський, Рівненський, Жовківський, Костопільський, 

Тернопільський, Сарненський, Долинський, Виноградівський, Березнівський, 

Золочівський, Верховинський райони. Переважна більшість районів мають ІРТ 

у межах 0,300–0,400. Найнижчий рівень розвитку (< 0,250) мають Млинівський, 

Самбірський, Іваничівський, Калуський, Герцаївський, Демидівський райони 

(додаток П). 

Для визначення взаємозв’язків між рівнем розвитку комунікацій та 

рівнем розвитку території було обчислено 741 коефіцієнт парної кореляції 

Пірсона між 39 показниками рівня розвитку комунікаційної мережі (з 

індексами ІТМ, ІМбМ, ІСМ, ІМгМ, ІІКМ включно) та 19 показниками рівня 

розвитку території (18 показників та ІРТ). Результати подані у вигляді 

кореляційної матриці (додаток Р). 

Для 533 показників кореляційної матриці (71,3 % значень) статистичний 

рівень значимості р становить < 0,05%. Що вказує на високу достовірність 

отриманих результатів. За тіснотою зв’язку спостерігається такий розподіл: 

дуже сильний зв’язок (коефіцієнт кореляції r становить > 0,9 та < -0,9) – 

30 (4,05 %) значень, сильний зв’язок (r = -0,89 – -0,7; r = 0,7–0,89) – 49 (6,61%) 

значень, помірний зв’язок (r = -0,69 – -0,5; r = 0,5–0,69) – 121 (16,33 %) 

значення, слабкий зв’язок (r = -0,49 – -0,2; r = 0,2–0,49) – 301 (40,62 %) значень, 

дуже слабкий зв’язок (-0,19 < r < 0,19) – 240 (32,39 %) значень. Отже, у зв’язку з 

відсутністю чітких однозначних індикаторів регіонального розвитку, між 

більшістю показниками зв’язок слабкий або дуже слабий. Помірний та сильний 

зв’язок (r > 0,5; r < -0,5) прослідковується лише між 200 показниками (27,0 %). 
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Це вказує на те, що регіональний розвиток є дуже складним та комплексним 

поняттям, яке неможливо звести до якогось чітко визначеного переліку 

критеріїв. Проте коефіцієнт кореляції між двома головними показниками – 

ІІКМ та ІРТ є високим (r = 0,79) та вказує на сильний взаємозв’язок між рівнем 

розвитку комунікацій та рівнем розвитку території.  

Між індексом розвитку території (ІРТ) та показниками комунікаційних 

мереж помірний та сильний взаємозв’язок (r > 0,5; r < -0,5) спостерігається вже 

у 46,15 % (дуже слабкий – лише у 5,13 %). Особливо тісний зв’язок (r > 0,7;  

r < -0,7) ІРТ має зі щільністю автошляхів (r = 0,70), кількістю прибулих 

(r = 0,72), кількістю вибулих (r = -0,72), обсягом міграцій (r = 0,73) та всіма 

показниками поширення соціальних інтернет-мереж (r = 0,73–0,84). Серед усіх 

показників найвищий коефіцієнт кореляції ІРТ має з індексом соціальних 

мереж (r = 0,84), що підтверджує нашу тезу про те, що рівень поширення 

соціальних мереж може бути індикатором соціально-економічного розвитку 

території [385; 387]. 

Показники транспортної складової комунікаційних мереж корелюють із 

показниками рівня розвитку території на середньому рівні (поміж усіх 

складових комунікаційних мереж). Коефіцієнти кореляції понад 0,5 та менше  

-0,5 (помірний та сильний взаємозв’язок) прослідковуються лише у 22,97 %. Це 

вказує на високу транспортну освоєність території Західної України, на 

відсутність глибоких контрастів у якості шляхів сполучення. Навіть в 

Українських Карпатах, де вартість будівництва та експлуатації інфраструктури 

значно вища, ніж на рівнинній території, автомобільні шляхи досить високої 

якості. Сильний зв’язок (r > 0,7; r < -0,7) відмічено між: довжиною автошляхів 

та площею території (r = 0,80), рівнем урбанізації (r = -0,71); щільністю 

автошляхів та площею території (r = -0,72), щільністю населення (r = 0,91), 

рівнем урбанізації (r = 0,82), кількістю ФОП на 1000 осіб (r = 0,72), ІРТ 

(r = 0,70); обсягом перевезених вантажів автомобільним транспортом та 

чисельністю населення (r = 0,71) (додаток Р). 
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Отже, серед шляхів сполучення у Західній Україні провідну роль 

відіграють автомобільні. Вони ж і формують соціально-економічний профіль 

території. Залізниці сьогодні перебувають у періоді стагнації, їх значення у 

соціально-економічному розвитку значно нижче від автошляхів. 

Складова мобільного зв’язку найслабше серед усіх блоків комунікаційних 

мереж корелює із показниками територіального розвитку. Помірний та сильний 

взаємозв’язок (r > 0,5; r < -0,5) спостерігається лише у 19,83 % випадків. Це 

вказує на те, що на сьогодні у Західній Україні мобільний зв’язок перетворився 

із інновації (предмету розкоші) у повсякденні практики. Стійкий сигнал 

мобільного зв’язку 2G/3G хоча б одного із головних мобільних операторів 

(найчастіше це Київстар) присутній практично в усіх населених пунктах та 

більшості головних магістралей.  

Особливо тісний зв’язок (r > 0,7; r < -0,7) зафіксовано між: часткою 

території, охопленої мобільною мережею 3G Kyivstar та площею територіальної 

одиниці (r = -0,76), щільністю населення (r = 0,85), рівнем урбанізації (r = 0,87), 

кількістю ФОП на 1000 осіб (r = 0,71); площею покриття мобільної мережі 4G 

Kyivstar та площею території (r = 0,85); часткою території, охопленої 

мобільною мережею 4G Lifecell та щільністю населення (r = 0,70), рівнем 

урбанізації (r = 0,74); часткою території, охопленої мобільною мережею 

3G Vodafone та щільністю населення (r = 0,73), рівнем урбанізації (r = 0,76). 

Помітно, що рівень розвитку мобільних мереж дуже слабко залежить від 

дефіциту/профіциту бюджету (-0,19 < r < 0,19) та від загальної чисельності 

населення (r = -0,06–0,26). Це ще раз засвідчує те, що мобільний зв’язок 

сьогодні поширений на усіх буз винятку територіях, де є постійна або 

тимчасова людність.  

Соціальні мережі найтісніше пов’язані з показниками розвитку території. 

Коефіцієнти кореляції понад 0,5 та менше -0,5 (помірний та сильний 

взаємозв’язок) прослідковуються лише у 55,79 % випадків. Це свідчить про 

інноваційний характер соціальних інтернет-мереж, та можливістю їх 

використання як одного з індикаторів соціально-економічного розвитку. 
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Сильний зв’язок (r > 0,7; r < -0,7) зафіксовано між: кількістю користувачів 

Facebook та чисельністю населення (r = 0,94), кількістю підприємств-

юридичних осіб (r = 0,97), обсягом реалізованої продукції підприємствами-

юридичними особами (r = 0,90), кількістю ФОП (r = 0,98), обсягом реалізованої 

продукції ФОП (r = 0,97), доходами місцевих бюджетів (r = 0,96), видатками 

місцевих бюджетів (r = 0,96), дефіцитом/профіцитом місцевих бюджетів  

(r = -0,82), ІРТ (r = 0,79); рівнем проникнення Facebook та щільністю населення 

(r = 0,75), рівнем урбанізації (r = 0,82), ІРТ (r = 0,73); кількістю користувачів 

Instagram та чисельністю населення (r = 0,95), кількістю підприємств-

юридичних осіб (r = 0,96), обсягом реалізованої продукції підприємствами-

юридичними особами (r = 0,89), кількістю ФОП (r = 0,98), обсягом реалізованої 

продукції ФОП (r = 0,97), доходи місцевих бюджетів (r = 0,95), видатками 

місцевих бюджетів (r = 0,95), дефіцитом/профіцитом місцевих бюджетів  

(r = -0,80), ІРТ (r = 0,79); рівнем проникнення Instagram та щільністю населення 

(r = 0,73), рівнем урбанізації (r = 0,80), ІРТ (r = 0,75); ІСМ та щільністю 

населення (r = 0,77), рівнем урбанізації (r = 0,76), ІРТ (r = 0,84) (додаток Р). 

Отже високі коефіцієнти парної кореляції мають переважно абсолютні 

показники. Показники Facebook та Instagram формують багато в чому схожі 

патерни. Це є свідченням того, що різні соціальні мережі мають загальну 

внутрішню природу та схожі особливості просторового розвитку.  

Міграційна складова комунікаційних мереж має середні рівні зв’язку із 

соціально-економічною ситуацією в регіоні. Помірний та сильний 

взаємозв’язок (r > 0,5; r < -0,5) мають лише 21,64 % показників парної 

кореляції. Це свідчить насамперед про недосконалість обліку міграційних 

процесів в Україні, оскільки міграції населення є одним з індикаторів 

привабливості території.  

Особливо тісний зв’язок (r > 0,7; r < -0,7) зафіксовано між: кількістю 

прибулих та чисельністю населення (r = 0,91), кількістю підприємств-

юридичних осіб (r = 0,94), обсягом реалізованої продукції підприємствами-

юридичними особами (r = 0,85), кількістю ФОП (r = 0,92), обсягом реалізованої 



312 

продукції ФОП (r = 0,92), доходами місцевих бюджетів (r = 0,88), видатками 

місцевих бюджетів (r = 0,88), дефіцитом/профіцитом місцевих бюджетів  

(r = -0,77), ІРТ (r = 0,72); кількістю вибулих та чисельністю населення  

(r = -0,93), кількістю підприємств-юридичних осіб (r = -0,95), обсягом 

реалізованої продукції підприємствами-юридичними особами (r = -0,87), 

кількістю ФОП (r = -0,93), обсягом реалізованої продукції ФОП (r = -0,93), 

доходи місцевих бюджетів (r = -0,92), видатками місцевих бюджетів (r = -0,92), 

дефіцитом/профіцитом місцевих бюджетів (r = 0,78), ІРТ (r = -0,72); обсягом 

міграцій та чисельністю населення (r = 0,93), кількістю підприємств-юридичних 

осіб (r = 0,95), обсягом реалізованої продукції підприємствами-юридичними 

особами (r = 0,87), кількістю ФОП (r = 0,93), обсягом реалізованої продукції 

ФОП (r = 0,93), доходи місцевих бюджетів (r = 0,91), видатками місцевих 

бюджетів (r=0,91), дефіцитом/профіцитом місцевих бюджетів (r = -0,79), ІРТ  

(r = 0,73) (додаток Р). 

Отже високі коефіцієнти парної кореляції мають переважно абсолютні 

показники. Через недосконалість державного обліку міграційних переміщень, 

один із головних міграційних показників – сальдо міграцій населення показує 

низькі коефіцієнти кореляції.  

Між інтегральним індексом комунікаційних мереж (ІІКМ) та 

показниками соціально-економічного розвитку території помірний та сильний 

взаємозв’язок (r > 0,5; r < -0,5) спостерігається вже у 68,42 % (слабкий – у 

31,58 %, дуже слабкий – відсутній). Це може слугувати доказом того, що 

соціально-економічний розвиток території більше впливає на функціонування 

комунікаційних мереж, ніж комунікаційні мережі на соціально-економічний 

розвиток (див. вище ІРТ). Сильний зв’язок (r > 0,7; r < -0,7) прослідковується 

між ІІКМ та кількістю підприємств-юридичних осіб на 1000 населення 

(r = 0,73), кількістю ФОП (r = 0,70), обсягом реалізованої продукції ФОП на 

1 особу (r = 0,71), ІРТ (r = 0,79). 

Отже, інтегральний індекс комунікаційних мереж (ІІКМ) має одні з 

найвищих (вищі значення лише у індексу соціальних мереж) коефіцієнтів 
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парної кореляції з показниками соціально-економічного розвитку. ІІКМ може 

бути своєрідним індикатором соціально-економічного розвитку території.  

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Для аналізу рівня розвитку комунікаційних мереж Західної України 

використовувався інтегральний індекс комунікаційних мереж (ІІКМ), який 

складається з 4 блокових індексів: індекс транспортних мереж (ІТМ), індекс 

мобільних мереж (ІМбМ), індекс соціальних мереж (ІСМ), індекс міграційних 

мереж (ІМгМ). Кожен з індексів обчислювався як середнє арифметичне 

нормованих показників. Загалом при аналізі окремих компонентів 

«комунікаційного ландшафту» спостерігаються схожі закономірності. Це 

підтверджує спільну природу комунікацій різного типу, навіть на перший 

погляд несумісних (наприклад: транспортні мережі та соціальні мережі). 

Інтегральний індекс комунікаційних мереж (ІІКМ) показує загальний стан 

функціонування та розвитку комунікаційних мереж території, рівень 

комунікацій між індивідами, загальний стан мобільності населення. У 

«комунікаційному ландшафті» Західної України звертають увагу, підвищені 

значення ІІКМ на місці обласних центрів та прилеглих до них територіях. 

Високий рівень розвитку комунікаційних мереж характерний для майже усієї 

території Львівської області, Передкарпаття, рівнинної частини Закарпаття, 

центральних частин Волинської та Рівненської областей. Низький рівень 

розвитку комунікацій зафіксовано в Українських Карпатах, східній та західній 

частинах Тернопільської області (аграрні райони), крайній північній частині 

Волинського Полісся. Крім того, низькі значення ІІКМ можна спостерігати між 

потужними комунікаційними центрами (т. з. «периферія у центрі»).  

2. У результаті кластеризації було виділено 4 функціональні типи 

таксонів комунікаційної мережі: ядра комунікацій І рангу (6 обласних центрів; 

рівень розвитку комунікаційних мереж є найвищим; ІІКМ = 0,495), ядра 

комунікацій ІІ рангу (27 міст обласного підпорядкування; рівень розвитку 



314 

комунікаційних мереж є середнім; ІІКМ = 0,323), напівпериферія 

(50 адміністративних районів зі зручним суспільно-географічним положенням; 

рівень розвитку комунікаційних є середнім; ІІКМ = 0,287), периферія (одне 

місто та 57 районів; рівень розвитку комунікаційних мереж низький; 

ІІКМ = 0,218).  

3. Між рівнем соціально-економічного розвитку території та станом її 

комунікаційних мереж чітко прослідковуються взаємозв’язки. Для визначення 

взаємозв’язків між рівнем розвитку комунікацій та рівнем розвитку території 

обчислено 741 коефіцієнт парної кореляції Пірсона між 39 показниками рівня 

розвитку комунікаційної мережі (з індексами ІТМ, ІМбМ, ІСМ, ІМгМ, ІІКМ 

включно) та 19 показниками рівня розвитку території (18 показників та ІРТ). 

Для 533 показників кореляційної матриці (71,3 % значень) статистичний рівень 

значимості р становить <0,05 %. Хоча більшість коефіцієнтів парної кореляції 

мають середній взаємозв’язок, проте коефіцієнт кореляції між двома головними 

показниками – ІІКМ та ІРТ – є високим (r = 0,79), що вказує на сильний 

взаємозв’язок між рівнем розвитку комунікацій та рівнем розвитку території. 

Не можна однозначно сказати, що є причиною такого взаємозв’язку, а що 

наслідком. Побудова нових комунікацій, як правило, призводить до активізації 

соціально-економічного розвитку територій. Водночас, більш розвинені 

території мають більшу потребу в комунікаціях, що спонукає їх розвиток. За 

результатами нашого дослідження у Західній Україні соціально-економічний 

розвиток більше впливає на функціонування комунікаційних мереж, ніж 

комунікаційні мережі на соціально-економічний розвиток. 
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РОЗДІЛ 5. РОЗВИНЕНІСТЬ КОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ТА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ: ПРОБЛЕМИ І 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 

5.1. Комунікаційні мережі, територіальна зв'язність та регіональний 

розвиток 

 

Сукупності комунікаційних мереж території – це складні суспільно-

географічні утворення, сформовані низкою взаємозалежних та 

взаємопов’язаних соціально-економічних, культурно-історичних та природно-

екологічних чинників, кожен з яких має більшою чи меншою мірою виражену 

просторову складову. Щоб осмислити та відобразити просторові аспекти 

нерівномірності розподілу населення, господарства та ресурсів, які визначають 

особливості життєдіяльність населення, доцільно знати про те, як працюють 

комунікаційні мережі, що визначає рівень їх розвитку в певному місці й у 

певний час. Наприклад, де населення не має доступу до якісних транспортних 

послуг (відсутній або неефективно функціонує громадський або приміський 

транспорт; незадовільний стан та якість доріг), послуг мобільного зв’язку та 

підключення до мережі Інтернет (слабкий сигнал мобільної мережі, відсутність 

покриття 4G, відсутній провідний Інтернет у невеликих периферійних селах). 

Також, керівним підрозділам та науковцям необхідно володіти інформацією 

про комунікаційні мережі та мати навички щодо їх ефективного використання. 

Сьогодні у комунікаціях чи не найінтенсивніше впроваджуються 

інновації. З’являються нові технології: швидкісні поїзди, які створюють 

конкуренцію авіаційному транспорту; технології Wi-Fi зробили великий крок 

до розвитку мобільних мереж; широке запровадження 5G мобільного зв’язку 

створить серйозну конкуренцію провідному Інтернету, тим самим зробивши 

нас ще більш «мобільними». На ринку соціальних мереж постійно з’являються 

нові сервіси, наприклад: сьогодні в Україні серед молоді швидко поширилася 

соціальна мережа ТікТок. В автомобільному транспорті (персональні 
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автомобілі) усе більшої популярності набувають ідеї економіки спільного 

користування (sharing economy): сервіси BlaBlaCar, Uclon, Uber, Bolt 

пропонують нові підходи до функціонування автомобільних транспортних 

мереж. Навіть відносно стійкі міграційні мережі за потреби можуть 

кардинально змінюватися. Так, в Україні після 2014 р. різко змінився напрямок 

закордонних трудових міграцій зі східного (Росія) на західний (країни ЄС) [106; 

125; 172; 344; 431]. Тобто, зміни відбуваються в усіх головних типах 

комунікаційних мереж. Тому науковці та практики повинні бути в тренді 

стосовно змін у комунікаційних мережах.  

Відповіді на ці запитання навряд чи можуть бути дані у випадку зі 

стандартним лінійними та компонентними підходами. Лінійний підхід 

розуміється як система аналітичних методів, заснованих на трьох 

першочергових припущеннях: 1) реакція систем є пропорційною причинам, які 

на неї впливають; 2) при порівнянні двох ситуацій, які є однаковими за 

винятком однієї змінної (фактора), ефект цієї змінної може були виокремлений, 

при цьому інші об’єкти системи лишаються незмінними; 3) можливість 

розділити систему на компоненти (елементи), зв’язки між якими можна 

проаналізувати окремо, сума зв’язків цілого дорівнює зв’язкам окремих частин. 

Останнє положення прямо протилежне принципу емерджентності системи, за 

яким властивість системи загалом не може зводитися до суми окремих 

елементів [177; 405].  

Управління комунікаційними мережами повинне враховувати 

взаємозв’язок усіх її складових, чинників, а також акторів (суб’єктів), які разом 

впливають на комунікаційний ландшафт. Окрім того суб’єкти соціально-

економічної діяльності активно впливають один на одного. Взаємодія 

відбувається, коли дії одного комплексу заходів впливає на результати іншого 

або інших. Розуміння зв’язків між суб’єктами – це важлива передумова для 

покращення ефективності управління системами комунікацій населення.  
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Реляційні методики, такі як аналіз складних систем, аналіз соціальних 

мереж зокрема, забезпечують відповідну основу для розуміння багатовимірної 

природи комунікаційних мереж, які перебувають у постійній взаємодії. 

Зважаючи на прикладне значення, останнім часом аналіз мереж став дуже 

популярним у західній науці. Акторів не можна розглядати як просту 

сукупність. Більш вірно розглядати комунікаційні системи, як мережу, що 

складається з окремих індивідів та установ (організацій), які іноді взаємодіють 

через ієрархію, але переважно не зважаючи на неї. Тобто, реальна взаємодія 

між акторами часто протилежна до очікуваної (передбачуваної). Це є важливим 

моментом поряд із такими чинниками, як індивідуальні вміння чи талант 

керівника, щоб пояснити успіх чи невдачі менеджменту [405]. 

Як уже зазначалося вище (підрозділ 4.3) комунікаційні мережі 

перебувають у тісному взаємозв’язку та взаємодії зі соціально-економічним 

розвитком території. Не можна однозначно сказати, що у даному випадку є 

причиною, а що наслідком. Побудова нових комунікацій, як правило, 

призводить до активізації соціально-економічного розвитку територій. 

Водночас, більш розвинені території мають більшу потребу в комунікаціях, що 

спонукає їх розвиток [355; 356]. З іншого боку, є приклади, що не завжди 

побудова нових потужних комунікацій призводить до економічного зростання 

(наприклад, Байкало-Амурська магістраль (БАМ) у СРСР/Росії). На мікрорівні 

це можна прослідкувати на виявленій ще у 70-х рр. ХХ ст. емпіричній 

залежності, що прокладання асфальтованої дороги до сільського населеного 

пункту призводить до збільшення міграційного відтоку населення з нього [214]. 

У 1994 р. у Північній Англії було здійснено безпрецедентний на той час 

експеримент. Задля виявлення впливу комунікацій на розвиток сільських 

територій, у села спробували провести високошвидкісний (на той час) Інтернет 

[392]. В основу експерименту було прокладено концепції «відродження 

місцевого» («rebirth of the local» – децентралізація та індивідуалізація праці) та 

«постфордизму» («Post-Fordism» – поява нової культури праці, в якій 

домогосподарство та індивід стають ключовими одиницями виробництва 
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[294]). Центральне місце в риториці займала здатність телематики (автори 

використовують цей термін для позначення телекомунікацій, електротехніки та 

Інтернет) долати недоліки географічного положення. Підприємства та фірми 

можуть покращити свій доступ до ринків за допомогою «телемаркетингу». 

Фізична віддаленість та невеликі масштаби виробництва більше не повинні 

означати те, що підприємства обмежені лише місцевими ринками. 

Експеримент відразу ж зіткнувся із перешкодами: сільські мешканці та 

бізнес не були психологічно/культурно готові використовувати потенціал 

телематики; місцеве населення було вкрай погано забезпечене комп’ютерами та 

іншим обладнанням; телекомунікаційна інфраструктура була значно менше 

розвинена, ніж у містах. Сільська економіка з малою кількістю населення, 

незручним географічним положенням робила ці території непривабливими для 

телекомунікаційних провайдерів [392]. 

Були очікування, що доступ до комунікацій призведе до реструктуризації 

сільської економіки на продукти та послуги, для яких географічна віддаленість 

від ринків не є недоліком; місцеві мешканці отримають соціальну та 

економічну вигоду від віддаленої роботи (або з дому, або через telecottage – 

спільне робоче місце, розташоване у сільській місцевості, що містить 

комп’ютери та інші засоби, зв’язані в мережу, що дає змогу людям працювати 

віддалено). 

Однак реакція місцевих жителів (територіальна відповідь) полягала 

передусім у співставленні цих потенційних переваг з уявленням телематики, як 

зовнішньої загрози соціально-економічному благополуччю регіону. Телематику 

розглядали як потенційну силу маргіналізації сільської території та втрати 

ідентичності, як загрозу подальшого відтоку населення та економіки за межі 

регіону; як передумову руйнації місцевої соціальної інфраструктури (місцева 

влада, банки, освіта, торгівля, пошта тощо), потреба у якій відпаде; призведе до 

появи нових економічних гравців, які «зайдуть» на місцевий ринок через 

комунікації.  
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Загальний висновок дослідження зазначав, що телематика «має потенціал 

для підвищення конкурентоспроможності та покращення послуг сільської 

Півночі» [413].  

Отже, комунікаційні мережі, як й інші природні та соціально-економічні 

ресурси, є лише передумовою для розвитку територій. Поява, сприйняття 

населенням та широке розповсюдження нових комунікацій залежить від низки 

чинників, серед який важливе місце належить рівню соціально-економічного 

розвитку території. Цей вплив проявляється двояко: 1) розвинені території 

потребують нових комунікацій, оскільки старі вже не задовольняють існуючий 

попит; 2) населення розвинених територій виявляється готовим морально та, як 

наслідок, володіє необхідними навичками для використання нових 

комунікаційних мереж. Комунікації як інструмент (чинник) розвитку 

депресивних територій можливий лише в поєднанні з розвитком інших 

складових соціально-економічної системи території. 

П. Ханна у свій праці «Конектографія» [250] відстоює ідею, що 

комунікації є набагато важливішими для сучасного світу ніж державні кордони. 

На сучасній політичній карті світу варто було б зображувати головні 

комунікаційні мережі, які з’єднують між собою країни та нації, а не 

адміністративно-політичні кордони – штучні утворення, які розділяють людей. 

Загальновідома вислів «Географія – це доля», на думку автора, втрачає 

актуальність. Одвічні аргументи про те, що клімат і культура прирікають деякі 

суспільства на загибель, а маленькі країни завжди залежать від примх більших 

країн, зводяться нанівець. Завдяки глобальним комунікаційним мережам – 

автомагістралям, залізницям, аеропортам, трубопроводам, електромережам, 

інтернет-кабелям та ін. – у майбутнього з'явиться новий афоризм: «Зв'язаність 

(інфраструктура) – це доля». 

У сучасному світі докорінно змінюється характер геополітичної 

конкуренції, перетворюючись із війн за території на війни за зв'язаність. 

Конкуренція за зв'язаність нагадує затяжну боротьбу за глобальні ланцюги 
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постачань, енергоринки, промислове виробництво, фінансові потоки, 

технології, знання й таланти [250]. 

Основою соціально-економічного розвитку сучасного світу є 

«підключення до глобальної зв’язаності» та «ланцюгів постачань». «Ланцюги 

постачань – це своєрідні мережі, що обплутали увесь світ, немов клубок ниток. 

Це щось на зразок всесвітнього водопроводу або доріг, по яких рухається все і 

вся. Ланцюги постачань здатні до самовідтворення й органічного сполучення. 

Вони розширюються, взаємодіють, просуваються, розростаються й 

диверсифікуються в результаті колективної діяльності. Ви можете зруйнувати 

якусь їх ланку, але система швидко знайде їй альтернативу, щоб домогтися того 

ж результату» [250]. За своєю суттю, ланцюги постачань – це один із проявів 

функціонування комунікаційних мереж у широкому розумінні цього поняття.  

У взаємозалежній глобальній комунікаційній мережі існує безліч видів 

потоків: ресурси, товари, капітал, технології, люди, дані та ідеї й чимало 

різноманітних форм опору: кордони, міжнародні конфлікти, санкції, відстані та 

законодавчі акти. 

На регіональному та локальному рівнях розвиток комунікацій визначає 

можливість підключення до «глобальної зв’язаності» та «ланцюгів постачань». 

Території з кращими комунікаційними мережами мають більші шанси не 

загубитися у сучасні глобалізованій економіці, порівняно із замкнутими 

відокремленими областями. Стосовно Західної України, то великим 

позитивним моментом є чітко виражений проєвропейський (а отже й 

глобальний) вектор розвитку. Західна Україна більше спрямована на взаємодію 

з Європою ніж із Росією та Азією.  

Одним із головних чинників, які визначають значення та «вагу» регіону, 

стає не його місце розташування або чисельність населення, а його 

підключеність – фізична, економічна, віртуальна – до потоків ресурсів, 

капіталу, даних та ін. Фраза «Ваша мережа – це Ваша чиста вартість» може 

одночасно застосовуватися як до окремих особистостей, так і до територій та 

цілих держав [250].  
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Про великі потенційні можливості мобільних та соціальних мереж щодо 

кардинальних змін у людському суспільстві зазначають топ-менеджери Google 

Е. Шмідт та Дж. Коен [259]. На їх думку, можна спостерігати як швидке 

поширення Інтернет та смартфонів у країнах Африки докорінно змінює 

соціально-економічну формацію континенту. За темпами поширення мобільних  

мереж Африка сьогодні займає перше місце у світі [334]. Автори вбачають 

великі потенційні можливості смартфонів (мобільні та соціальні мережі) щодо 

вирішення важливих соціально-економічних проблем у таких сферах, як освіта, 

медицина, бізнес та самозайнятість, зниження соціальної напруги у суспільстві, 

подолання наслідків несприятливих природних явищ тощо.  

Асоціація GSM (Спеціальна Група Мобільних технологій, нім. Groupe 

Speciale Mobile Association), яка об’єднує близько 750 світових мобільних 

операторів та 400 компаній, дотичних до сфери мобільного зв'язку (виробники 

мобільних телефонів, розробники програмного забезпечення, постачальники 

обладнання, Інтернет-компанії, медійні та розважальні організації) у 

220 країнах світу [334], заявляє, що розвиток мобільних мереж сприяє реалізації 

усіх 17 цілей сталого розвитку ООН [411]. Це відбувається завдяки програмам 

«GSMA Mobile for Development» [371], стимулюючи тим самим інновації в 

цифрових технологіях для зменшення нерівності та розпочинаючи чимало 

важливих ініціатив.  

У Росії розвивається новий напрям географічних досліджень – 

інформаційно-мережева географія [19], одним із головних завдань якої є 

контроль інформаційного простору. Комунікаційні соціальні мережі 

розглядаються як потужний інструмент геополітики. Їх значення вважається 

настільки важливим, що за допомогою їх можливі «дезінтеграція 

територіальної організації суспільства у потенційного супротивника» та 

«стимулювання “територіально-організаційного розриву” у потенційного 

супротивника» [19]. Тобто, комунікаційні мережі розглядаються як дієві засоби 

дестабілізації ситуації на окремих територіях під час конфліктів (кібервійни).  
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Але має місце й інше твердження: за допомогою соціальних Інтернет-

мереж можна стабілізувати ситуацію, мінімізувати негативні наслідки 

регіональних та локальних соціально-економічних проблем та конфліктів, 

сприяти розвитку патріотизму, поширювати корисні імперативи тощо. Основою 

цього повинно стати активна присутність (моніторинг, двосторонній зв’язок) 

органів місцевого самоврядування у соціальних мережах. Наразі, ми поки що 

спостерігаємо односторонній вплив політичних партій та кандидатів у період 

виборів. На локальному рівні потрібно ширше запроваджувати принципи  

е-демократії.  

Соціальні мережі мають потужний економічний потенціал. Так, вже 

сьогодні інтернет-торгівля, яка реалізується переважно через соцмережі, дає 

змогу покращити економічну ситуацію, підвищити рівень зайнятості, дає 

можливість суттєво економити на купівлі речей.  

Проблема планування розвитку комунікаційних мереж не може бути 

вирішена окремо без аналізу інших компонентів соціогеосистеми. Це із самого 

початку міжгалузева проблема, яка стосується комплексних планів та програм 

соціально-економічного розвитку територій. Комунікаційні мережі повинні 

відповідати рівню розвитку території. В іншому випадку – вони можуть бути 

перешкодою для соціально-економічного розвитку.  

 

5.2. Центрографічна оцінка комунікаційних мереж у контексті 

територіальної реформи в Україні  

 

Аналіз особливостей територіального розвитку потребує системи 

специфічних геостатистичних показників і параметрів, які відображають 

просторові особливості поширення об’єктів та явищ. Серед таких показників 

вагоме місце займають положення центральних місць, що виражають ступінь 

концентрації явища. Для визначення центрів концентрації географічних 

об’єктів та явищ особливе місце займає центрографічний метод дослідження. 

Порівняльний аналіз місцеположень географічних центрів (геоцентри) з 
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демографічними центрами (демоцентри) та центрами комунікаційних мереж 

(комунікацентри), визначених за допомогою цього методу, дає змогу виявити 

особливості розміщення й концентрації населення та комунікаційної мережі на 

досліджуваній території, встановити причини неспівпадання географічних 

центрів із демографічними та комунікаційними [94; 95]. Це зумовлює потребу 

активізації пошуку різноманітних центральних місць і точок у поширенні 

окремих соціально-економічних процесів й явищ у контексті розвитку такої 

концепції як «центр-периферія». 

Для визначення просторових особливостей комунікаційної мережі 

Західної України нами було визначено (табл. 5.1-5.3) й відображено на 

картосхемі (рис. 5.1) географічні координати центрів території (табл. 5.1), 

центрів «ваги» населення (табл. 5.2), центрів «ваги» комунікаційних мереж 

(табл. 5.3) Західної України, а також окремо семи областей: Волинської, 

Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, 

Чернівецької.  

Таблиця 5.1 

Географічні координати географічних центрів областей Західної України* 

№ 

з/п 
Регіон / область 

Довгота,  

° сх. д. 

Широта,  

° пн. ш. 
Місце розташування 

1 Західна Україна 24,91149 49,79872 м. Золочів, Львівської обл. 

2 Волинська 24,87298 51,18899 с. Волошки (Ковельський р-н) 

3 Закарпатська 23,28116 48,40374 на сх. від с. Бронька (Іршавський р-н) 

4 Івано-

Франківська 

24,62304 48,69989 на зх. від с. Перерісль (Надвірнянський р-н) 

5 Львівська 23,91273 49,71497 м. Пустомити 

6 Рівненська 26,38941 51,03638 на пн.-зх. від с. Мар’янівка (Костопільський 

р-н) 

7 Тернопільська 25,65002 49,39969 пд. Тернопільського р-ну, на сх. від с. Воля 

(Теребовлянський р-н) 

8 Чернівецька 25,97577 48,26874 пд. частина м. Чернівці 

* Розраховано автором 

 

Результати проведених розрахунків показують, що більшість 

географічних центрів (геоцентрів) адміністративних районів як одна з 

географічних констант розміщуються дисперсно й не мають істотного 

політико-адміністративного та транспортно-географічного значення, хоча й 
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Рис. 5.1. Географічний, демографічний та комунікаційний центри Західної 

України 
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можуть стати об’єктами пізнавального туризму за умови встановлення у місцях 

їх місцезнаходження відповідних маркувальних знаків. Для цього потрібні 

більше детальні (на крупніших масштабах, із меншими територіальними 

одиницями) дослідження. 

Таблиця 5.2 

Географічні координати демографічних центрів областей Західної 

України* 

№ 

з/п 

Регіон / 

область 

Довгота,  

° сх. д. 

Широта,  

° пн. ш. 
Місце розташування 

1 Західна 

Україна 

24,7177 49,51703 на сх. від с. Подусільна (Перемишлянський р-н, 

Львівська обл.), місце сходження кордонів 

Львівської, Тернопільської та Івано-

Франківської обл. 

2 Волинська 24,93126 51,02048 с. Майдан (Ковельський р-н) 

3 Закарпатська 23,10038 48,37767 на пн. від с. Ільниця (Іршавський р-н) 

4 Івано-

Франківська 

24,6832 48,76317 на сх. від с. Тисменичани (Надвірнянський р-н) 

5 Львівська 23,90967 49,74642 на зх. від с. Наварія (Пустомитівський р-н) 

6 Рівненська 26,28997 50,85287 на пд. від с. Берестовець (Костопільський р-н) 

7 Тернопільська 25,64178 49,41079 лісовий масив на пд. Тернопільського р-ну, на 

сх. від с. Лучка (Тернопільський р-н) 

8 Чернівецька 26,01234 48,29578 на зх. від с. Магала (Новоселицький р-н) 

* Розраховано автором 

 

Таблиця 5.3 

Географічні координати центрів комунікаційних мереж областей Західної 

України* 

№ 

з/п 
Регіон / область 

Довгота,  

° сх. д. 

Широта,  

° пн. ш. 
Місце розташування 

1 Західна Україна 24,76137 49,60995 с. Біле (Перемишлянський р-н, Львівська обл.) 

2 Волинська 24,76849 51,05397 на зх. від с. Пересіка (Турійський р-н) 

3 Закарпатська 22,91412 48,40768 на зх. від с. Загаття (Іршавський р-н) 

4 Івано-

Франківська 

24,68208 48,78168 на пн. від с. Тисменичани (Надвірнянський р-

н) 

5 Львівська 23,89047 49,66032 с. Семенівка (Пустомитівський р-н) 

6 Рівненська 26,2167 50,7913 на пн. від с. Рубче (Рівненський р-н) 

7 Тернопільська 25,60043 49,43746 на пд. від с. Мишковичі (Тернопільський р-н) 

8 Чернівецька 26,18614 48,32641  с. Рокитне (Новоселицький р-н) 

* Розраховано автором 
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Усі геоцентри Західної України знаходяться на території Львівської 

області, а саме у східній її частині. Це вказує як на певну компактність 

території регіону, так і «вдале» розташування її регіонального центру – 

м. Львів. Невелике зміщення регіонального центру на захід пояснюється 

історико-географічними чинниками. У минулому Львів був центром 

Австрійської провінції Галичина (Східна Галичина), яка займала значно більшу 

площу (сучасна територія Польщі).  

Таблиця 5.4 

Відстані між географічними, демографічними центрами, центрами 

комунікаційних мережі та обласними центрами Західної України, км* 

№ 

з/п 
Регіон / область 

Відстань між обласним  

центром та 

Відстань між комунікаційним 

центром та 

геогра-

фічним 

демо-

графічним 

комуніка-

ційним 

геогра-

фічним 

демо-

графічним 

1 Західна Україна 64,58 62,45 59,74 23,80 10,77 

2 Волинська 59,04 41,67 52,63 16,75 12,04 

3 Закарпатська 77,28 66,05 52,24 26,92 14,16 

4 Івано-Франківська 24,81 16,87 14,92 10,08 2,04 

5 Львівська 16,08 13,23 22,39 6,33 2,05 

6 Рівненська 47,95 26,78 19,71 29,92 8,66 

7 Тернопільська 19,12 17,65 14,17 5,46 4,17 

8 Чернівецька 6,24 5,83 18,01 16,87 13,31 

* Розраховано автором 

 

Так, географічний центр Західної України розташований на південно-

східній околиці м. Золочів, приблизно по половині дороги між Тернополем та 

Львовом (рис. 5.1). Демографічний центр регіону знаходиться 34 км південніше 

географічного у Перемишлянському р-ні (на сх. від с. Подусільна) поблизу 

місця місце сходження кордонів Львівської, Тернопільської та Івано-

Франківської областей (табл. 5.2). Це вказує на нерівномірний розподіл 

населення в регіоні та більшу залюдненість південної частини, порівняно з 

північною. Поліська частина регіону через менш сприятливі природні умови та 

бідність на природні ресурси має меншу кількість населення.  

Комунікаційні мережі спрямовані передусім на обслуговування 

населення, тому центр комунікаційних мереж розташований між 
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демографічним та географічним центрами (рис. 5.1, табл. 5.3) зі зміщенням до 

демоцентру. Місце розташування комунікацентру – с. Біле Перемишлянського 

р-ну Львівської обл., поблизу межі з Тернопільською обл. 

Усі геоцентри мають помітний дисцентриситет (60–65 км) відносно 

«справжнього» комунікаційного центру Західної України – Львова (табл. 5.4). 

Демографічний та комунікаційний центри розташовані у периферійній частині 

Львівської області – таксон «периферія», яка не відзначається високим рівнем 

соціально-економічного розвитку. Чітко прослідковується явище «периферії у 

центрі». Одним із завдань сучасної територіальної реформи є покращення рівня 

соціально-економічного розвитку відсталих територій, а наслідком має бути 

поява нових центрів. Перспективними ареалами для майбутнього розвитку 

можуть стати території розташування геоцентрів, як «рівновіддалені» місця до 

решти територій.   

Для більшості адміністративних областей відстані від геоцентрів до 

обласного центру є невеликими (рис. 5.1, табл. 5.4). У Львівській, 

Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях цей показник не 

перевищує  25 км.  

Найменші значення дисцентрисистету (відстань від геоцентів до 

обласного центру) спостерігається у Чернівецькій області (табл. 5.4). 

Географічний центр області розташований у південній частині м. Чернівці, що є 

єдиним випадком «співпадіння» центрів у Західній Україні. Демографічний 

центр знаходиться фактично на межі між Новоселицьким районом та 

м. Чернівці (на зх. від с. Магала) (табл. 5.2). Малі відстані між обласним, 

географічним та демографічним центрами вказують на рівномірне розселення 

населення.  

Центр комунікаційних мереж знаходиться дещо на схід від обласного 

центру с. Рокитне Новоселицького району (табл. 5.3). Відстань між 

комунікацентром та геоцентром у Чернівецькій області складає 18,01 км, між 

комунікацентром та м. Чернівці 16,87 км (табл. 5.4). Таке розташування центру 

комунікаційних мереж пояснюється складною конфігурацією території області, 
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її «витягнутою» східною частиною, наявністю на заході гірських масивів 

Карпат, у яких комунікаційні мережі мають нижчий рівень розвитку. 

У Львівській області центри території, населення та комунікацій 

знаходяться на південь від Львова, у прилеглому до нього Пустомитівському 

районі (рис. 5.1). Величина дисцентрисистету у Львівській області коливається 

у межах 16–22 км (табл. 5.4). Географічний центр розташований у 

м. Пустомити, на відстані 16 км від Львова (табл. 5.1). Демографічний центр 

знаходиться поряд із географічним, на захід від с. Наварія (табл. 5.2). 

Розташування демоцентру на південь від Львова свідчить про значну 

концентрацію населення у Передкарпатті.  

Комунікаційний центр знаходиться ще далі на південь – у с. Семенівка 

(південь Пустомитівського району) (табл. 5.3). Відстань між комунікацентром 

та геоцентром у Львівській області складає лише 6,33 км, між комунікацентром 

та м. Львів 22,39 км (табл. 5.4). Таке розташування центру комунікаційних 

мереж свідчить про вищий рівень розвитку комунікацій у південній частині 

області (навіть не зважаючи на гірські масиви), порівняно з північною. Це 

досягається через наявність потужних комунікаційних центрів у Передкарпатті 

– Дрогобича, Стрия, Самбора.  

Схожа з Львівською областю ситуація прослідковується й у інших 

галицьких областях: Тернопільській та Івано-Франківській.  

У Тернопільській області географічний, демографічний та центр 

комунікаційних мереж знаходяться на південь від Тернополя (табл. 5.4) й 

мають найменшу відстань один від одного поміж областей регіону. 

Географічний центр області розташований у південній частині Тернопільського 

району, на відстані 19,12 км від м. Тернопіль (рис. 5.1, табл. 5.4). 

Демографічний центр знаходиться у лісовому масиві на півдні Тернопільського 

району, на сх. від с. Лучка (відстань до Тернополя 17,65 км) (табл. 5.2).  

Центр комунікаційних мереж знаходиться дещо на південь від 

с. Мишковичі (Тернопільський район) на відстані 14,17 км від обласного 

центру (табл. 5.3). Відстань між комунікацентром та геоцентром у 
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Тернопільській області складає 5,46 км (табл. 5.4), що є найменшим значенням 

серед областей регіону. Розташування на невеликій відстані трьох центрів 

свідчить про рівномірність заселеності та освоєності території області.  

У Івано-Франківській області центри території, населення та комунікацій 

знаходяться на південь від Івано-Франківська, у Надвірнянському районі 

(рис. 5.1). Величина дисцентрисистету у Івано-Франківській області 

коливається у межах 14–25 км (табл. 5.4). Географічний центр розташований на 

захід від с. Перерісль, на відстані 24,81 км від Івано-Франківська (табл. 5.1), що 

вказує на деяку ексцентричність розташування обласного центру. 

Демографічний та комунікаційний центри розташовані майже поруч, а саме: на 

схід (демоцентр) та північ (комунікацентр) від с. Тисменичани Надвірнянського 

району (табл. 5.2-5.3). Розташування демоцентру на південь від Івано-

Франківська свідчить про значну концентрацію населення у Передкарпатті.  

Розташування поряд демографічного центру та центру комунікаційних 

мереж у Івано-Франківській області ще раз вказує на комунікації, як похідну 

величину від розселення населення. Відстань між комунікацентром та 

геоцентром у області складає 10 км (табл. 5.4). Тобто, усі три центр знаходяться 

майже поруч, що свідчить про рівномірний розвиток системи розселення та 

комунікаційних мереж.  

Через периферійне розташування обласних центрів, нерівномірність 

поширення природно-ресурсного потенціалу по території, найбільші 

неспівпадіння між геоцентрами (демоцентрами, комунікацентрами) та 

адміністративними центрами зафіксовано в Закарпатській та Волинській 

областях (рис. 5.1). 

Географічний центр Закарпатської області розташований на схід від 

с. Бронька Іршавського району на відстані 77,28 км від Ужгорода (табл. 5.1), що 

є максимальною величиною серед усіх відстаней між центрами (табл. 5.4). 

Демографічний центр знаходиться на північ від с. Ільниця Іршавського району 

(табл. 5.2). Значна відстань між географічним та демографічним центрами 
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вказує на нерівномірне розселення населення, зокрема на тенденцію тяжіння 

населення на південний захід.  

Центр комунікаційних мереж знаходиться ще далі на захід від геоцентру: 

на захід від с. Загаття Іршавського району (табл. 5.3). Відстань між 

комунікацентром та геоцентром у Закарпатській області складає 26,92 км, між 

комунікацентром та м. Ужгород –  52,24 км (табл. 5.4). Таке розташування 

центру комунікаційних мереж пояснюється наявність значних гірських площ на 

півночі та сході області та переважного розвитку комунікацій на заході та 

півдні.  

У Волинській області центри території, населення та комунікацій 

знаходяться на північний захід від Луцька (рис. 5.1). Величина 

дисцентрисистету (стосовно адміністративного центру) в області коливається у 

межах 41–59 км (табл. 5.4). Географічний центр розташований на південь від 

с. Волошки Ковельського району, на відстані 59 км від Луцька (табл. 5.1). 

Демографічний центр знаходиться на крайньому півдні Ковельського району 

(с. Майдан) (табл. 5.2). Розташування демоцентру на південь від географічного 

свідчить про концентрацію населення у південній частині Волинської області.  

Центр комунікаційних мереж знаходиться неподалік демографічного – на 

захід від с. Пересіка (Турійський район) (табл. 5.3). Відстань між 

комунікацентром та геоцентром у Волинській  області складає лише 16,75 км, 

між комунікацентром та м. Луцьк 52,63 км (табл. 5.4). Незначне зміщення 

центру комунікаційних мереж на захід свідчить про вищий рівень розвитку 

комунікацій у західній прикордонній частині області.  

Рівненська область займає проміжне положенням між областями з малою 

(Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька) та високою 

(Закарпатська та Волинська) величиною дисперсії центрів (табл. 5.4). 

Географічний центр області розташований на північний захід від с. Мар’янівка 

Костопільського району (відстань до Рівного – 48 км). Таке велике значення 

пояснюється особливостями конфігурації території. Рівненська область має 

найбільш «некомпактну» форму у Західній Україні. Демографічний центр 
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знаходиться на південь від с. Берестовець Костопільського району (табл. 5.2). 

Помітна відстань між геоцентром та демоцентром вказує на більшу 

концентрацію населення у південній частині області.  

Центр комунікаційних мереж розташований на значно меншій відстані 

від обласного центру, порівняно із геоцентром та демоцентром: на північ від 

с. Рубче Рівненського району (табл. 5.3). Відстань між комунікацентром та 

геоцентром у Рівненській області складає 29,92 км, між комунікацентром та 

м. Рівне 19,71 км (табл. 5.4). Таке розташування центру комунікаційних мереж 

вказує на значно вищий рівень розвитку комутаційної мережі в південній 

частині області, порівняно із північною поліською її частиною. 

Отже, для більшості адміністративних областей Західної України 

(Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька) областях відстані 

від чотирма основними центрами (географічними, демографічними, 

комунікаційними та адміністративними) невеликі, що є свідченням вдалого 

розміщення адміністративних центрів та рівномірної сформованості системи 

розселення та комунікацій. Через периферійне розташування обласних центрів, 

нерівномірність поширення ПРП по території у Закарпатській та Волинській 

областях зафіксовані максимальні величини дисцентриситету. Рівненська 

область займає проміжне положенням між попередніми двома групами.  

Відстані між комунікаційними та демографічними центрами є меншими, 

ніж між комунікаційними та географічними центрами. Це вказує на 

комунікації, як похідну величину від розселення населення, а не площі 

території.  

Центрографічні дослідження мають практичне значення для оцінки 

сучасного стану та визначення тенденцій розвитку комунікаційних мереж, 

системи розселення та системи адміністративно-територіального поділу.  

Україна понад 25 років користувалася системою адміністративно-

територіального поділу, яка їй «дісталася у спадок» від УРСР. Необхідності 

реформування органів влади та місцевого самоврядування у територіальному 

аспекті присвячена велика кількість наукових публікацій [33; 50; 70; 108; 182]. 



332 

Проте реалізація сучасної територіальної реформи може зумовити у 

майбутньому низку проблем як управлінського, так соціально-економічного 

характеру. Наразі відбувся ІІ етап реформи: укрупнення адміністративно-

територіальних одиниць другого рангу (районів); ліквідація міст обласного 

підпорядкування як окремих територіальних утворень. Поглянемо на сучасну 

реформу з позицій суспільної географії та поширення комунікаційних мереж.  

На нашу думку, однією із найбільших організаційних проблем сучасної 

територіальної реформи є відсутність чіткого обґрунтування (насамперед 

наукового) виділення саме таких таксонів, як на рівні територіальних громад, 

так і на рівні районів.  

Значною проблемою сучасної територіальної реформи на рівні районів є 

сильна прив’язка до вже існуючих меж районів. Межі нових районів переважно 

співпадають із тими, що існували раніше. На практиці це означає просте 

об’єднання кількох районів в один або, при розгляді проблеми з іншого боку, – 

до поділу областей на кілька частин, найчастіше 3–5, по вже наявних межах. 

Виникає дещо парадоксальна ситуація: з одного боку, старий 

адміністративно-територіальний поділ піддається нищівній критиці, а з другого 

– новий поділ майже цілком «базується» на старому. Багато недоліків старого 

територіального поділу автоматично перейдуть у новий. На нашу думку, 

ефективна реформа територіального устрою не повинна бути прив’язаною до 

наявних меж (навіть обласних).  

Перше, що кидається у вічі – це те, що нові райони дуже відрізняються за 

площею, населенням, кількістю населених пунктів, територіальних громад [5]. 

Для ефективності управління територіальні одиниці повинні бути по 

можливості співставними (ми не говоримо рівними) за основними 

параметрами.  

Наступною проблемою є компактність території районів. Багато нових 

районів мають складну та неправильну конфігурацію території, витягнуту 

форму, виступи території, що глибоко «врізаються»  у територію інших. Це у 

майбутньому призведе до ускладнення зв’язків із центром та всередині району. 
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В ідеалі форми територій районів повинні бути максимально наближеними до 

кола або шестикутника. Проте ця вимога, при умові «тяжіння» до вже існуючих 

адміністративних меж виглядає нездійсненною. 

Для багатьох районів у майбутньому може постати проблема 

ексцентричності, іншими словами периферійного розміщення центру району. 

Це потенційно призведе до проблем взаємозв’язків із центром, що, ймовірно, 

позначиться на ефективності функціонування. Можливо доцільним буде вибір 

іншого центру району, локалізованого максимально у центрі, хоча він й не буде 

найбільшим за людністю населеним пунктом. Таким чином реформа може дати 

поштовх до інтенсивного розвитку нових соціально-економічних центрів.  

Аналізуючи сучасну територіальну реформу, не можна обійти проблему 

шляхів сполучення. В. Малиновський [108] стверджує, що адміністративно-

територіальній реформі повинна передувати побудова нових доріг, проте реалії 

сьогодення такі, що широкомасштабне прокладання нових шляхів сполучення 

виглядає малоймовірним. Мабуть, саме цим пояснюється саме таку 

конфігурацію районів.  

Сучасна система комунікацій багато в чому сформована адміністративно-

територіальним устроєм, який без значних змін існує вже понад 50 років. 

Дороги найвищої якості сполучають між собою обласні центри, високої якості 

– сполучають центри адміністративних районів з обласним центром, дещо 

гіршої – центри адміністративних районів між собою, ще гірші – центри сільрад 

із райцентром та найгірші (часто без твердого покриття, а то й взагалі польові) 

– села із центрами сільрад. Ми погоджуємося із твердженням, що без 

масштабного шляхового будівництва ефективну територіальну реформу 

провести неможливо [11].  

Порівнюючи функціональні типи таксонів комунікаційної мережі 

(рис. 4.6, додаток Л) з новими адміністративними районами [5] можна помітити 

такі особливості.  

Волинська область. Доцільність виділення Камінь-Каширського району 

підтверджується наявністю аналогічного таксону при кількості кластерів 5, 8, 
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11. Між рештою районів та кластерами комунікацій кореляції не 

простежується.  

Закарпатська область. Рахівський район, як окремий таксон існує при 

К=5,7,8,9,10,12. Недоцільним є виділення Тячівського району, у більшості 

випадків від попадає в один кластер із Хустським. Між рештою районів та 

кластерами кореляції не простежується. 

Івано-Франківська область. Можна знайти зв’язки лише між малими за 

розмірами районами: Косівський, Верховинський, Надвірнянський. Великі за 

площею райони – Калуський, Коломийський, Івано-Франківський – слабо 

корелюють із кластерами комунікаційної мереж. Особливо «вирізняється» 

Коломийський район, де окремі його складові – колишні Коломийській, 

Снятинський та Городенківський райони майже завжди потрапляють до різних 

кластерів.  

Львівська область. Кластери комунікаційної мережі не корелюють із 

новим територіальним поділом. 

Рівненська область. Кластери комунікаційної мережі не корелюють із 

новим територіальним поділом. Напрошується виділення єдиного району на 

півночі, який об’єднував би сучасні Вараський та Сарненський райони.  

Тернопільська область. Кластери комунікаційної мережі не корелюють із 

новим територіальним поділом. 

Чернівецька область. Кластери комунікаційної мережі не корелюють із 

новим територіальним поділом. 

Водночас при багатьох варіантах К існують кластери Південних Карпат 

(Рахівський, Верховинський, Путильський райони); Коломийський район 

(старий територіальний поділ), як окреме територіальне утворення; «рівнинне 

Закарпаття» (Ужгородський, Мукачівський, Берегівський, Виноградівський 

райони) та ін.  

Отже, у Західній Україні новостворені райони слабо корелюють із 

функціональними типами таксонів комунікаційної мережі. Перебіг сучасної 

адміністративно-територіальної реформи в Україні викликає багато запитань. 
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Чи не найголовнішою проблемою є відсутність чіткої науково-методичної 

основи, незрозумілими є  принципи та критерії виділення саме цих районів. На 

нашу думку, при обґрунтуванні виділення районів варто ширше 

використовувати концепцію комунікаційних мереж, як основу майбутньої 

взаємодії територіальних утворень. 

 

5.3. Перспективи розвитку комунікаційних мереж Західної України  

 

Комунікаційні мережі у процесі свого зародження, становлення та 

розвитку мають здатність до самоорганізації, певну внутрішню логіку розвитку. 

Наприклад, майже для усіх мереж прослідковується тенденція до постійного 

зростання. Ця тенденція проявляється двояко: 1) поширення мережі на нові 

території (спроби «захопити» чим побільше території); 2) ускладнення 

внутрішньої структури, внаслідок чого підвищується стійкість мережі. Мережі 

постійно конкурують між собою (різні види транспорту, мобільні оператори, 

різні соцмережі), мережі мають еволюційні особливості (зародження, зрілості, 

занепаду) тощо. 

Крім вище зазначеного, на розвиток мереж може вливати людська 

діяльність. Людина може спрямовувати (коригувати) розвиток певних мереж у 

необхідному (сприятливому) для себе напрямку. Це може бути як будівництво 

нової дороги для освоєння нових територій, так і нормативно-правові методи, 

спрямовані на обмеження (або навпаки стимулювання) розвитку мереж. 

Наприклад: Указ Президента України у 2017 р. обмежив розвиток російських 

соціальних мереж на території України, тим самим створивши умови для 

інтенсивного поширення західних соціальних медіа [238]. 

Для науково-проектних організацій та установ, а також для регіональних 

та локальних органів державної влади та місцевого самоврядування можна 

запропонувати наступний комплекс заходів для підвищення ефективності 

функціонування комунікаційних мереж у Західній Україні. 
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Увесь комплекс заходів можна поділити на дві групи: 1) загальні заходи, 

які є актуальні для усього регіону Західної України; 2) конкретні заходи, які 

найбільш ефективні лише у конкретних функціональних типах таксонів 

комунікаційної мережі. 

Можна виділити такі загальні заходи, спрямовані на підвищення 

ефективності функціонування комунікаційних мереж регіону:  

– подальший розвиток комунікаційних мереж із метою їх ускладнення. 

Ускладнення мережі призводить до зростання її стійкості до зовнішніх впливів.  

Для кожної комунікаційної мережі повинні бути наявні альтернативні варіанти 

її функціонування. Це можливість вибору виду транспорту (автомобільний  та 

залізничний транспорт повинні доповнювати один одного), вибір маршруту 

(наявність альтернативних, об’їзних маршрутів), вибір оператора мобільного 

зв’язку (на багатьох територіях Західної України стійкий сигнал має лише 

мережа Київстар), можливість зміни соціальної інтернет-мережі (як це було у 

2017 р. після заборони російських соцмереж). Для транспортних мереж можна 

навести такий приклад: після руйнування моста поблизу с. Гайок у травні 

2021 р. на міжнародному національному автошляху Н-17 Львів–Луцьк, 

«Укравтодор» запропонував три варіанти об’їзних маршрутів (для 

великогабаритного транспорту: «Радехів – Червоноград – Великі Мости – 

Гайок», а також «Радехів – Лопатин – Буськ – Львів»; для легкових автомобілів, 

«швидких», маршрутних транспортних засобів «Долини – Сілець – Старий 

Добротвір – Гайок»); 

– розвиток комунікацій із дотриманням міжнародних стандартів;  

– підвищення якості автомобільних доріг, залізниць і безпеки руху на них;  

– моніторинг та аналіз органами державної влади та місцевого 

самоврядування настроїв місцевого населення у соціальних інтернет-мережах із 

метою подолання деструктивних впливів; 

– на основі мобільних та соціальних мереж ширше впровадження серед 

населення концепцій е-урядування, е-демократії тощо. 
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Усі заходи повинні знаходити свої регіональні втілення. Крім загальних 

заходів, важливе значення належить й конкретним, що мають підвищену 

ефективність саме у межах конкретного функціонального типу таксонів.  

Функціональний тип таксонів «Ядра комунікацій І рангу». Для 

визначення перспектив розвитку таксону спочатку потрібно виявити позитивні 

та негативні сторони розвитку та функціонування комунікаційних мереж. 

Позитивні сторони: 

– міста таксону є найбільшими комунікаційними центрами (вузлами, 

фокусами) своїх областей. Львів є регіональним комунікаційним центром усієї 

Західної України; 

– міста таксону мають зручне суспільно-географічне (транспортно-

географічне) положення;  

– для таксону характерні найвищі показники розвитку комунікаційних 

мереж: найвища щільність шляхів сполучення, найбільший відсоток покриття 

території усіма головними мобільними операторами, найвищі рівні 

проникнення соціальних мереж, найвищі обсяги міграцій; 

– міста таксону є центрами інновацій. Нові види комунікацій (5G 

технології, нові соціальні інтернет-мережі, нові види транспорту) спершу 

з’являються у великих містах, а потім поширюються на решту території; 

– високий рівень розвитку комунікацій стимулює розвиток інших галузей 

господарства та соціальної сфери; 

– комунікаційні мережі формують сприятливе середовище для людської 

життєдіяльності, формують високі соціальні стандарти. Високий рівень 

розвитку комунікацій є однією з причин високої привабливості великих міст 

для проживання людини. 

Негативні сторони: 

– надмірна концентрація населення, господарства, економічної діяльності 

та, як наслідок, надмірні навантаження (часто перевантаження) комунікаційних 

мереж. Особливо це прослідковується на прикладі транспортних (затори) та 

міграційних (нелегальні мігранти) мереж; 
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– внаслідок агломераційного ефекту великі міста «стягують» до себе усі 

комунікації з великих площ, тим самим обмежуючи розвиток інших 

комунікаційних центрів поблизу. Усі головні магістралі проходять через них, 

що сповільнює рух транзитних перевезень;  

– несприятлива екологічна ситуації великих міст формується значною 

мірою комунікаційними мережами. Автомобільний транспорт – основний 

забруднювач атмосфери. Крім того існує ще шумове, електромагнітне 

забруднення;  

– надмірна автомобілізація населення. 

Конкретні заходи, спрямовані на підвищення ефективності 

функціонування комунікаційних мереж таксону «Ядра комунікацій І рангу»:  

– впровадження 5G мобільного зв’язку;  

– побудова об’їзних шляхів навколо міст із метою розвантаження 

центральних частин; 

– докорінна модернізація старих та запровадження нових видів 

громадського транспорту;  

– на основі мобільних та соціальних мереж, ширше впровадження 

концепцій Smart City [169]; 

– подальший розвиток громадського транспорту. Його пріоритетність 

перед індивідуальним транспортом;  

– пріоритет пішохідного руху перед транспортним. Розвиток пішохідних 

доріжок, велодоріжок.  

Функціональний тип таксонів «Ядра комунікацій ІІ рангу». Дуже 

неоднорідний таксон, який включає велику групу міських поселень: від 

великих субрегіональних центрів (Мукачево, Стрий, Дрогобич, Червоноград, 

Ковель, Коломия) до невеликих курортних міст (Моршин). 

Позитивні сторони: 

– переважна більшість міст має сприятливе транспортно-географічне 

положення, що підкреслює їх високий адміністративно-територіальний статус; 
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– міста таксону є своєрідними субрегіональними комунікаційними 

вузлами та центрами. Особливо виділяються Мукачево, Стрий, Ковель, Дубно, 

Чортків, Коломия; 

– високі показники розвитку комунікаційних мереж, які значно вищі, ніж 

в адміністративних районах; 

– значний потенціал для подальшого соціально-економічного розвитку. 

Високий рівень розвитку комунікацій та зручне суспільно-географічне 

положення стимулюють розвиток інших секторів економіки. 

Негативні сторони: 

– для багатьох міст, невелика чисельність населення є суттєвою 

перешкодою для подальшого соціально-економічного розвитку; 

– при відносно високому рівні розвитку мобільних та соціальних мереж, 

транспортні мережі потребують модернізації та подальшого розвитку. 

Особливо це стосується стану автомобільних доріг; 

– великою проблемою є функціонування громадського транспорту. У 

більшості міст обласного підпорядкування він відсутній. У найбільших містах 

громадський транспорт представлений застарілими маршрутними таксі та 

автобусами. 

Конкретні заходи, спрямовані на підвищення ефективності 

функціонування комунікаційних мереж таксону «Ядра комунікацій ІІ рангу»:  

– розширення покриття мережі 4G мобільного зв’язку;   

– побудова об’їзних шляхів навколо міст задля розвантаження 

центральних частин; 

– модернізація та оптимізація мережі громадського транспорту.  

Функціональний тип таксонів «Напівпериферія».  

Позитивні сторони: 

– зручне суспільно-географічне (транспортно-географічне) положення. 

Райони таксону прилягають для міст обласного підпорядкування. Через 

територію районів таксону проходять головні автомобільні та залізничні 

транспортні магістралі; 
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– високі (поміж районів) показники розвитку комунікаційних мереж: 

висока щільність шляхів сполучення (насамперед залізниць, міжнародних та 

національних автошляхів), високий відсоток покриття території головними 

мобільними операторами, середні рівні проникнення соціальних мереж; 

– багато районів мають прикордонне положення або розташовані 

недалеко від державного кордону. Це відкриває широкі можливості для 

транскордонного співробітництва; 

– великий потенціал для подальшого соціально-економічного розвитку. 

Особливо це характерно для районів, прилеглих до великих міст обласного 

підпорядкування. Межі багатьох міст не переглядалися вже близько 40–50 

років. Тому великі міста (передусім обласні центри) багато в чому вже 

«використали» свій територіальний ресурс, а їх розвиток та неминуче 

розширення буде відбуватися за рахунок територій прилеглих районів. 

Негативні сторони: 

– неоднорідність (поляризація) розвитку всередині самих районів. Вищий 

рівень розвитку комунікацій мають поселення на головних магістралях та 

поблизу міст обласного підпорядкування. Водночас, на значних територіях 

комунікації розвинені слабо;  

– низька якість шляхів сполучення та невідповідність їх світовим 

стандартам; 

– мала кількість інфраструктурних об’єктів (автозаправки, СТО, кафе, 

мотелі тощо) на автомобільних шляхах (навіть на міжнародних та 

національних); 

– низька якість залізничних колій, які не пристосовані до швидкого руху 

потягів. Часто залізничні колії перебувають в аварійному стані; 

– відсутність суцільного покриття мобільних мереж. Мобільні оператори 

охоплюють лише місця концентрації людей – населені пункти. Навіть головні 

міжнародні магістралі не повністю покриті якісним мобільним зв’язком; 

– основні автомагістралі проходять через населені пункти, а не поза ними. 

У невеликих містах та селищах це призводить до руху транзитного транспорту 
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через центр та, як наслідок, його перевантаження. Набагато гірша ситуація 

виникає, коли потужна автомагістраль проходить через село. Це призводить до 

виникнення т. з. «розірваних» сіл. Швидкісна дорога стає небезпечною зоною й 

призводить до утруднення комунікацій між двома частинами села (проблема 

пішохідних переходів, підвищений травматизм на дорогах, загибель великої 

кількості домашніх та свійських тварин, проблема перетину автомагістралі 

низькошвидкісним транспортом та ін.). Приклад: міжнародна автомагістраль 

Київ–Чоп на відрізку між Рівне та Львовом. 

Конкретні заходи, спрямовані на підвищення ефективності 

функціонування комунікаційних мереж таксону «Напівпериферія»: 

– створення нової та розширення наявної обслуговуючої інфраструктури 

вздовж автомобільних доріг. Будівництво автозаправних станцій, 

авторемонтних майстерень, кафе, мотелів, стоянок тощо. Особливо актуальним 

є побудова мережі зарядних станцій для електромобілів; 

– будівництво об’їзних шляхів навколо населених пунктів із метою 

уникнення руху транзитного транспорту через поселення; 

– ширше покриття території якісним мобільним зв’язком (3G/4G), 

насамперед головних шляхів сполучення; 

– розширення мережі високошвидкісного Інтернет у сільській місцевості. 

Проведення інтернету до віддалених населених пунктів; 

Функціональний тип таксонів «Периферія».  

Позитивні сторони: 

– великий потенціал для подальшого розвитку комунікацій, що у 

майбутньому може призвести до економічного росту територій; 

– наявність великої кількості атрактивних об’єктів зі значним 

потенціалом майбутнього розвитку. Це, у свою чергу, зумовить потребу в 

якісних комунікаціях; 

– окремі райони мають зручне соціально-економічне положення, що може 

стати стимулом для розвитку комунікацій; 
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– широкі можливості для розвитку транскордонного співробітництва для 

районів, прилеглих до державного кордону. 

Негативні сторони: 

– переважно низькі показники розвитку комунікаційних мереж: низька 

щільність шляхів сполучення, низька частка покриття території мобільним 

зв’язком, середні та низькі рівні проникнення соціальних мереж; 

– знаходяться осторонь від головних транспортних магістралей; 

– у багатьох районах відсутні залізниці; 

– поляризація соціально-економічного розвитку всередині районів. 

Вищий рівень розвитку комунікацій мають районні центри та поселення на 

перехресті головних автошляхів. Водночас, значні площі слабо забезпечені 

комунікаціями. Особливо це прослідковується у гірській місцевості та на 

територіях зі значними лісовими масивами; 

– низька якість шляхів сполучення, особливо до невеликих периферійних 

сіл;  

– мала кількість інфраструктурних об’єктів (автозаправки, СТО, кафе, 

мотелі тощо) на автомобільних шляхах; 

– невисока частка території з якісним мобільним покриттям. У низці 

населених пунктів доступний лише один мобільний оператор – Київстар 

покоління 2G. Значні площі взагалі не мають мобільного покриття. 

Конкретні заходи, спрямовані на підвищення ефективності 

функціонування комунікаційних мереж таксону «Периферія»: 

– модернізація та розвиток автошляхів міжнародного значення. Особливо 

перспективним є меридіональний автошлях М19 Доманове (на м. Брест) – 

Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест), який зараз не використовується 

повною мірою. При належних капіталовкладеннях він може стати одним із 

головних автошляхів, що з’єднує країни Балтії з Південною Європою;  

– будівництво нових автошляхів. Це особливо актуально у контексті 

сучасної територіальної реформи; 
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– модернізація транспортних комунікацій, які часто перебувають в 

аварійному стані; 

– розширення обслуговуючої інфраструктури вздовж автомобільних 

доріг. Будівництво об’їзних шляхів навколо населених пунктів із метою 

уникнення руху транзитного транспорту через поселення; 

– покриття території якісним мобільним зв’язком (3G/4G);  

– розширення мережі Інтернет у сільській місцевості.   

Комунікаційні мережі, за умови науково обґрунтованого ефективного 

управління, спроможні сприяти вирішенню багатьох соціально-економічних 

проблем, мінімізувати негативний вплив несприятливих явищ та процесів у 

суспільстві. Для ефективного просторового планування та управління 

необхідна як ширше застосування концепцій комунікаційних мереж при 

складанні програм соціально-економічного розвитку території, так і створення 

комплексної програми розвитку комунікаційних мереж територій. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Науковці та управлінці у сфері комунікацій повинні володіти 

інформацією про комунікаційні мережі та мати навички щодо їх ефективного 

використання. Управління комунікаційними мережами повинне враховувати 

взаємозв’язок усіх її складових, чинників, а також акторів (суб’єктів), які разом 

впливають на «комунікаційний ландшафт». Комунікаційні мережі перебувають 

у тісному взаємозв’язку та взаємодії з соціально-економічним розвитком 

території. Комунікаційні мережі, як й інші природні та соціально-економічні 

ресурси, є лише передумовою для розвитку територій. Поява, сприйняття 

населенням та широке розповсюдження нових комунікацій залежить від низки 

чинників, серед який важливе місце належить рівню соціально-економічного 

розвитку території. Комунікації як інструмент (чинник) розвитку депресивних 

територій можливий лише у поєднанні з розвитком інших складових соціально-

економічної системи території. 
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2. Аналіз особливостей територіального розвитку потребує системи 

специфічних геостатистичних показників і параметрів, які відображають 

просторові особливості поширення об’єктів та явищ. Більшість географічних 

центрів (геоцентрів) розміщуються дисперсно й не мають істотного політико-

адміністративного та транспортно-географічного значення, хоча й можуть стати 

об’єктами пізнавального туризму. Усі геоцентри Західної України знаходяться 

на території Львівської області, а саме у східній її частині. Це вказує на 

компактність території регіону. Для більшості адміністративних областей 

Західної України (Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька) 

областях відстані між чотирма основними центрами (географічними, 

демографічними, комунікаційними та адміністративними) невеликі, що є 

свідченням вдалого розміщення адміністративних центрів та рівномірної 

сформованості системи розселення та комунікацій. Через периферійне 

розташування обласних центрів, нерівномірність поширення ПРП по території 

у Закарпатській та Волинській областях зафіксовані максимальні величини 

дисцентриситету. Рівненська область займає проміжне положенням між 

попередніми двома групами. Відстані між комунікаційними та демографічними 

центрами є меншими, ніж між комунікаційними та географічними центрами, 

що вказує на комунікації, як похідну величину від розселення населення, а не 

від площі території.  

У Західній Україні новостворені в результаті територіальної реформи 

райони слабо корелюють із функціональними типами таксонів комунікаційної 

мережі. Перебіг сучасної адміністративно-територіальної реформи в Україні 

викликає багато запитань. Чи не найголовнішою проблемою є відсутність чіткої 

науково-методичної основи, незрозумілими є  принципи та критерії виділення 

саме цих районів. На нашу думку, при обґрунтуванні виділення районів варто 

ширше використовувати концепцію комунікаційних мереж, як основу 

майбутньої взаємодії територіальних утворень. 

3. Комунікаційні мережі у процесі свого зародження, становлення та 

розвитку мають здатність до самоорганізації, певну внутрішню логіку розвитку. 
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На розвиток мереж може впливати людська діяльність. Людина може 

спрямовувати розвиток певних мереж у необхідному для себе напрямі. Для 

науково-проектних організацій та установ, а також для регіональних та 

локальних органів державної влади та місцевого самоврядування можна 

запропонувати комплекс заходів для підвищення ефективності функціонування 

комунікаційних мереж у Західній Україні, який поділяється на дві групи: 

1) загальні заходи, які є актуальні для усього регіону Західної України; 

2) конкретні заходи, які найбільш ефективні у конкретних функціональних 

типах таксонів комунікаційної мережі. Комунікаційні мережі, за умови науково 

обґрунтованого ефективного управління, спроможні сприяти вирішенню 

багатьох соціально-економічних проблем, мінімізувати негативний вплив 

несприятливих явищ та процесів у суспільстві. Для ефективного просторового 

планування та управління необхідне як ширше застосування концепції 

комунікаційних мереж при складанні програм соціально-економічного 

розвитку території, так і створення комплексної програми розвитку 

комунікаційних мереж територій. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. На відміну від інших наук, для географії поняття проcтору є базовим. 

Він є основою для побудови понятійно-термінологічного апарату усієї системи 

географічних наук. Географи традиційно намагалися обґрунтувати об’єкт 

дослідження географії через географічний простір – сукупність впорядкованих 

відносно земної поверхні об’єктів, разом із усією сумою всіх їх відношень 

(зв’язків). У зв’язку із посиленням інтересів дослідників до проблем людини та 

процесами соціологізації в географічній науці широко поширюється концепція 

соціального простру – простору людського розвитку в масштабах суспільства 

як цілісної системи, багатовимірного простору, побудованого за принципами 

диференціації та розподілу, який сформований сукупністю діючих 

властивостей у соціальному універсумі. З появою всесвітньої мережі Інтернет 

відбулося суттєве розширення предметної області соціальної географії. Її 

окремими галузями стали віртуальна географія, географія кіберпростору, 

географія Інтернету, географія соціальних інтернет-мереж тощо. Важливим 

об’єктом дослідження стає віртуальний простір (кіберпростір) – середовище, 

яке надає можливості для здійснення комунікацій та/або реалізації суспільних 

відносин, утворене в результаті функціонування сумісних (з’єднаних) 

комунікаційних систем та забезпечення електронних комунікацій із 

використанням мережі Інтернет та/або інших глобальних мереж передачі 

даних. У результаті взаємодії тріади «геопростір–соціопростір–кіберпростір» 

виникає особливий вид простору – соціально-географічний простір – місце 

взаємодії, розвитку та функціонування людського суспільства як 

геопросторового утворення.  

2. У соціально-географічному просторі найбільш інтенсивно 

прослідковуються комунікації суспільства. Для аналізу взаємозв’язків соціуму 

доцільно об’єднати два поняття: «мережа» та «комунікації» для позначення 

широкого спектру соціальних взаємодій. Комунікаційна мережа – це складна 

система сполучних елементів (взаємодій) між певними об’єктами (чи явищами), 
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разом із цими елементами (явищами), що функціонує як для фізичного 

переміщення об’єктів, так і для обміну інформацією на різних рівнях 

організації суспільства. У мережі між елементами відбувається рух, який  

можна уявити у вигляді потоку – найменування для переміщень (товарів, 

грошей, людей, енергії, інформації, ідеї тощо) між відносно нерухомими 

вузлами в мережах. Оскільки комунікаційних мереж є багато, доцільно вживати 

термін у множині – комунікаційні мережі. 

3. Підходи до вивчення комунікаційних мереж можна умовно поділити на 

дві групи: структурно-просторові (виявлення внутрішніх зв’язків та 

залежностей між елементами системи, який дає змогу отримати уявлення про 

внутрішню організацію (будову) досліджуваної системи) та динамічно-

просторові (вивчення мереж, як динамічних явищ, які постійно змінюються та 

еволюціонують). Спираючись на структурно- та динамічно-просторові підходи 

та виходячи з теоретико-методологічного доробку суспільної географії, ми 

розглядаємо комунікаційні мережі як складні синергетичні системи, яким 

притаманні динамізм і нестійкість, та розвиток яких має еволюційний характер. 

Комунікаційні мережі як проекція соціального простору на реальний світ 

можуть бути об’єктом формального (загальний опис просторового поширення 

мереж), структурного (аналіз особливостей внутрішньої взаємодії) та 

функціонального (дослідження значення комунікаційних мереж у житті 

соціуму) аналізу. Для нашого дослідження були обрані транспортні мережі 

(автомобільні та залізничні), мобільні мережі (3G та 4G мережі мобільних 

операторів Київстар, Vodafone, Lifecell), соціальні інтернет-мережі (Facebook, 

Instagram), міграційні мережі (сукупність переміщень населення зі зміною 

місця реєстрації), як такі що найкраще репрезентують загальну сукупність. 

Кожна з мереж характеризується своєю специфічною методикою дослідження 

як за допомого традиційних математико-статистичних методів (транспортні, 

міграційні мережі), так і за допомогою новітніх «цифрових» методів 

(транспортні, мобільні, соціальні мережі). 
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4. Транспортні мережі автомобільного та залізничного транспорту 

Західної України мають низку спільних рис: підвищена концентрація мереж у 

Передкарпатті; понижена концентрація в Українських Карпатах та на півночі 

регіону; найбільшим автомобільним та залізничним вузлом регіону є м. Львів; 

для обох мереж простежується явище полімасштабності. Найрозвиненішою в 

регіоні є мережа автомобільного транспорту, яка має максимальні показники 

загальної протяжності, рівня забезпеченості, рівномірний розподіл по території. 

Головними вузлами автомобільної мережі є обласні центри або найбільші міста, 

залізничної – крім обласних центрів, потужними вузлами часто є порівняно 

невеликі за людністю населені пункти (Ковель, Здолбунів, Дубно, Сарни, 

Стрий, Ходорів, Королево, Делятин). Для залізничної мережі чітко 

простежується підвищена концентрація мережі вздовж західного державного 

кордону. Залізничні мережі показують опорний каркас території у минулому, 

тоді як головні  автошляхи є сучасними комунікаціями. 

5. Мережі мобільного зв’язку, головними представниками яких є 

Київстар, Vodafone, Lifecell, найкраще сформовані у обласних центрах, великих 

містах та прилеглих до них територіях. У сільській місцевості розвиток 

мобільних мереж ще триває – найінтенсивніше у селах із великою людністю, а 

також тих, що мають сприятливе суспільно-географічне положення (поблизу 

великих міст, на головних магістралях тощо). Рівень сформованості мобільних 

мереж в Україні, порівняно з країнами ЄС, невисокий. Існують передумови до 

їх подальшого розвитку щодо охоплення нових територій, але ємність ринку 

(потенціал для розвитку) багато в чому вже вичерпаний. Найбільшим 

мобільним оператором у регіоні є Київстар, мережа якого поширена на 

більшості території, за винятком віддалених районів Українських Карпат. 

Покриття Vodafone охоплює найбільші міські населені пункти та прилеглі до 

них території, території з високою концентрацією сільського населення, 

основні транспортні магістралі. У розрізі субрегіонів найкраще забезпечені 

мережею Vodafone Передкарпаття, Закарпаття, Волинська та Чернівецька 

області, найгірше – Українські Карпати, Тернопільська обл. За обсягами мережі 
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Lifecell поступається головним конкурентам й охоплює насамперед великі 

міста та прилеглі до них території, серед регіонів за покриттям виділяється 

Львівська область, у сільській місцевості мережа сформована слабо.  

6. Соціальні інтернет-мережі – це динамічні утворення, які постійно 

взаємодіють (конкурують) на певних територіях. Сьогодні у Західній Україні 

функціонує близько десятка основних соціальних інтернет-мереж, серед яких 

виділяються Facebook та Instagram. При аналізі просторового поширення 

Facebook та Instagram простежуються тенденції: збільшення кількості 

користувачів та рівня проникнення мережі у напрямку зі сходу на захід; 

підвищена частка користувачів у розвинених у соціально-економічному 

відношенні територіях (обласні центри, великі міста); полімасштабність (схожа 

ситуація прослідковується на рівні регіону та у розрізі окремих областей); 

чисельність користувачів загалом пропорційна чисельності населення у 

територіальній одиниці; райони навколо міст обласного підпорядкування 

характеризуються пониженою кількістю користувачів та рівнем проникнення 

мереж; рівень розвитку соціальних інтернет-мереж у сільській місцевості 

значно поступається містам через як об’єктивні (наявність необхідної 

комунікаційної інфраструктури), так і суб’єктивні причини; Українські Карпати 

характеризуються підвищеним рівнем розвитку соціальних інтернет-мереж, 

порівняно з рівнинними «сільськими» районами; у більшості територіальних 

одиниць Facebook переважає Instagram, проте просторовий розподіл Instagram є 

більш рівномірним (менше домінування великих міст над рештою території). 

7. Показники функціонування міграційних мереж населення (насамперед, 

показники сальдо та обсягу міграцій) можуть бути своєрідними індикаторами 

соціально-економічного розвитку територій. Упродовж 2015–2019 рр. Західна 

Україна перебувала у стані міграційної рівноваги, позитивне сальдо міграцій 

населення мали Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області, решта – 

негативне. Переважна більшість територіальних одиниць другого рангу мають 

негативне сальдо міграцій населення. Найпривабливішими територіями для 

мігрантів є обласні центри, великі міста та прилеглі до них адміністративні 
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райони. Негативне сальдо міграцій, як правило, мають території, розташовані у 

периферійних частинах, на певній відстані від обласних центрів. У міських 

населених пунктах інтенсивність міграційних рухів суттєво вища, ніж у 

сільській місцевості. У просторовому аспекті найвища інтенсивність міграцій 

на заході (Львівська обл.) та півночі (Волинська та Рівненська обл.), найнижча 

– на півдні Західної України у гірських районах. Прослідковується загальна 

регіональна тенденція до переселення населення з периферійної сільської 

місцевості до міських поселень та територій поблизу них.  

8. Аналіз рівня розвитку комунікаційних мереж Західної України 

здійснювався на основі запропонованого нами інтегрального індексу 

комунікаційних мереж, який показує загальний стан функціонування та 

розвитку комунікаційних мереж території, рівень комунікацій між індивідами, 

загальний стан мобільності населення. Найвищі показники ІІКМ мають обласні 

центри та прилеглі до них території.  Високий рівень розвитку комунікаційних 

мереж мають Львівська область, Передкарпаття, рівнинна частина Закарпаття, 

центральні частини Волинської та Рівненської областей. Низькі значення ІІКМ 

характерні для Українських Карпат, східної та західної частини Тернопільської 

області, крайньої північної частини Волинського Полісся. Крім того, мінімальні 

значення ІІКМ можна спостерігати між потужними комунікаційними центрами. 

На основі складових показників ІІКМ нами було виділено 4 функціональні типи 

таксонів комунікаційної мережі: ядра комунікацій І рангу, ядра комунікацій ІІ 

рангу, напівпериферія, периферія. 

9. Між рівнем соціально-економічного розвитку території та станом її 

комунікаційних мереж чітко прослідковуються взаємозв’язки. Не можна 

однозначно сказати, що є причиною, а що наслідком. Побудова нових 

комунікацій, як правило, призводить до активізації соціально-економічного 

розвитку територій. Водночас, більш розвинені території мають більшу потребу 

в комунікаціях, що спонукає їх подальший розвиток. За результатами нашого 

дослідження, у Західній Україні соціально-економічний розвиток більше 
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впливає на функціонування комунікаційних мереж, ніж комунікаційні мережі 

на соціально-економічний розвиток. 

10. Центрографічні дослідження мають практичне значення для оцінки 

сучасного стану та визначення тенденцій розвитку комунікаційних мереж, 

систем розселення та системи адміністративно-територіального поділу. Усі 

геоцентри Західної України знаходяться у східній частині Львівської області, 

що вказує як на певну компактність території регіону, так і «вдале» 

розташування її регіонального центру м. Львів. Невелике зміщення 

регіонального центру на захід відносно геоцентрів пояснюється історико-

географічними чинниками. Для більшості областей Західної України 

(Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька) відстані між 

чотирма основними центрами (географічними, демографічними, 

комунікаційними та адміністративними) невеликі, що є свідченням вдалого 

розміщення адміністративних центрів та рівномірної сформованості системи 

розселення та комунікацій. Через периферійне розташування обласних центрів, 

нерівномірність поширення природно-ресурсного потенціалу в Закарпатській та 

Волинській областях зафіксовані максимальні величини дисцентриситету. 

Відстані між комунікаційними та демографічними центрами є меншими, ніж 

між комунікаційними та географічними центрами, що вказує на комунікації як 

похідну величину від розселення населення, а не від площі території. На 

території Західної України новостворені райони слабо корелюють із 

функціональними типами таксонів комунікаційної мережі. На нашу думку, при 

обґрунтуванні виділення районів варто ширше використовувати концепцію 

комунікаційних мереж як основу майбутньої взаємодії територіальних 

утворень. 

11. Комунікаційні мережі, за умови науково обґрунтованого ефективного 

управління, спроможні сприяти вирішенню багатьох соціально-економічних 

проблем, мінімізувати негативний вплив несприятливих явищ та процесів у 

суспільстві. Комплекс заходів для підвищення ефективності функціонування 

комунікаційних мереж у Західній Україні повинен враховувати регіональні 
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особливості територій. Запропоновано дві групи заходів: 1) загальні заходи, які 

є актуальними для усього регіону Західної України; 2) конкретні заходи, які 

найбільш ефективні у конкретних функціональних типах таксонів 

комунікаційної мережі. Комунікаційні мережі є основою функціонування 

суспільства, своєрідною «кровоносною» системою соціуму. Їх розвиток 

можливий лише комплексно, у відповідності до особливостей сучасного стану 

розвиту території загалом. Застосування концепції комунікаційних мереж при 

складанні програм соціально-економічного розвитку територій дасть змогу 

більшою мірою задовольнити одну із головних потреб людини – потребу у 

комунікаціях, повніше використати наявні ресурси території, підвищити 

загальний рівень розвитку.  
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Додаток А 

Блок-схема застосування теґу “highway” картографічного сервісу 

OpenStreetMap [427]  
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Додаток Б 

Довжина автотранспортної мережі Західної України, км* 

№ 

з/п 

Адміністративна 

одиниця 

(місто / район / область) 

Тип доріг 

Загальна 

довжина 

Нормована 

довжина 

tr
u

n
k
 

p
ri

m
ar

y
 

se
co

n
d
ar

y
 

te
rt

ia
ry

 

u
n

cl
as

si
fi

ed
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 м. Луцьк 0,6 12,6 41,0 47,3 9,0 110,6 99,8 

2 м. Володимир-

Волинський 

0,0 12,8 1,9 10,9 11,7 37,4 34,9 

3 м. Ковель 16,6 6,6 7,5 32,8 23,1 86,6 78,4 

4 м. Нововолинськ 0,0 8,2 0,5 17,5 11,5 37,8 32,6 

5 Володимир-Волинський 0,0 57,1 27,0 113,9 446,2 644,3 518,5 

6 Горохівський 0,0 38,8 68,6 222,3 451,0 780,7 622,1 

7 Іваничівський 0,0 11,1 55,3 138,5 226,5 431,3 342,9 

8 Камінь-Каширський 0,0 14,5 93,3 148,2 472,0 728,1 576,7 

9 Ківерцівський 13,1 75,8 84,0 193,7 179,6 546,2 475,1 

10 Ковельський 96,4 0,0 43,2 184,0 503,2 826,9 679,2 

11 Локачинський 0,0 23,1 49,3 79,7 122,9 274,9 230,1 

12 Луцький 23,8 75,6 46,8 177,4 192,6 516,1 448,5 

13 Любешівський 0,0 43,2 105,4 108,7 141,8 399,1 347,3 

14 Любомльський 62,2 0,0 62,3 149,9 343,5 617,9 510,1 

15 Маневицький 47,2 62,2 46,6 240,9 259,0 655,9 558,2 

16 Ратнівський 41,8 0,0 70,2 162,4 345,0 619,4 503,0 

17 Рожищенський 19,9 0,0 80,5 128,9 218,2 447,6 365,8 

18 Старовижівський 19,5 0,0 85,5 186,0 360,6 651,6 519,8 

19 Турійський 15,9 32,6 91,2 112,7 310,1 562,6 469,0 

20 Шацький 0,0 0,0 76,7 63,8 174,0 314,6 255,1 

  Волинська область 357,0 474,4 1136,9 2519,7 4801,7 9289,6 7667,1 

1 м. Ужгород 7,6 0,0 20,4 8,2 9,0 45,2 42,7 

2 м. Берегово (міськрада) 9,3 0,0 0,0 6,3 9,2 24,8 23,2 

3 м. Мукачево 7,7 4,9 9,0 27,6 1,7 51,0 46,8 

4 м. Хуст (міськрада) 0,0 13,5 12,5 3,0 22,8 51,7 48,7 

5 м. Чоп 0,0 0,0 0,0 3,9 0,7 4,5 3,4 

6 Берегівський 67,6 0,0 9,2 131,6 143,8 352,2 300,3 

7 Великоберезнянський 0,0 61,6 0,0 52,6 63,9 178,0 164,3 

8 Виноградівський 64,6 10,2 44,7 148,6 16,9 284,9 262,3 

9 Воловецький 24,6 0,0 20,7 61,8 31,2 138,3 121,2 

10 Іршавський 0,0 26,0 46,6 83,4 237,7 393,7 319,9 

11 Міжгірський 0,0 50,7 68,2 60,1 59,4 238,4 221,2 

12 Мукачівський 59,9 14,8 4,2 286,1 140,3 505,3 417,3 

13 Перечинський 0,0 17,4 31,2 28,3 71,6 148,5 127,9 

14 Рахівський 0,0 86,8 0,1 113,9 198,6 399,5 343,0 

15 Свалявський 29,8 0,0 46,5 47,7 29,6 153,7 141,8 
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Продовження додатка Б 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 Тячівський 0,0 39,3 24,3 224,9 345,7 634,2 501,4 

17 Ужгородський 94,9 11,8 6,2 157,8 234,3 505,0 433,6 

18 Хустський 0,0 51,3 58,3 90,8 255,9 456,3 382,5 

  Закарпатська область 366,0 388,3 402,1 1536,6 1872,2 4565,2 3901,6 

1 м. Івано-Франківськ 0,0 31,1 16,4 33,2 45,6 126,4 114,4 

2 м. Болехів (міськрада) 0,0 7,6 0,0 59,9 23,3 90,8 71,9 

3 м. Бурштин (міськрада) 0,0 4,4 1,3 1,5 6,5 13,7 12,8 

4 м. Калуш 0,0 8,6 18,4 22,4 34,4 83,9 71,8 

5 м. Коломия 0,0 14,5 4,0 23,0 2,1 43,7 41,0 

6 м. Яремче (міськрада) 0,0 43,4 1,2 14,0 41,3 99,9 96,9 

7 Богородчанський 0,0 53,1 9,8 91,8 258,3 413,1 338,8 

8 Верховинський 0,0 52,1 0,0 47,7 267,9 367,6 301,7 

9 Галицький 0,0 27,7 23,8 158,0 128,9 338,3 273,5 

10 Городенківський 0,0 68,9 15,6 77,2 232,5 394,2 334,0 

11 Долинський 0,0 68,4 0,0 195,8 133,9 398,1 332,8 

12 Калуський 0,0 19,2 46,3 138,9 133,7 338,1 274,7 

13 Коломийський 0,0 72,1 18,3 201,8 283,2 575,4 472,2 

14 Косівський 0,0 51,0 34,0 160,2 254,9 500,0 409,0 

15 Надвірнянський 0,0 43,8 42,9 172,6 316,0 575,3 464,1 

16 Рогатинський 33,5 29,8 17,7 187,9 151,9 420,9 351,8 

17 Рожнятівський 0,0 6,9 66,5 90,2 236,0 399,6 319,8 

18 Снятинський 0,0 46,5 53,6 119,2 110,0 329,2 283,6 

19 Тисменицький 0,0 111,8 18,6 106,9 160,1 397,5 358,7 

20 Тлумацький 0,0 45,8 25,5 137,7 149,8 358,9 298,5 

  Івано-Франківська 

область 

33,5 806,9 413,9 2039,9 2970,3 6264,5 5222,0 

1 м. Львів (міськрада) 3,9 62,8 114,8 97,1 27,8 306,4 291,9 

2 м. Борислав (міськрада) 0,0 0,0 19,1 13,5 13,3 45,9 39,2 

3 м. Дрогобич (міськрада) 0,0 0,0 21,8 36,1 13,9 71,9 59,4 

4 м. Моршин 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 2,2 

5 м. Новий Розділ 0,0 0,0 4,6 3,3 10,2 18,1 14,7 

6 м. Самбір 0,0 8,9 4,4 5,9 0,0 19,2 19,9 

7 м. Стрий 6,2 2,0 9,1 11,9 3,7 32,9 31,1 

8 м. Трускавець 0,0 0,0 2,2 11,8 4,6 18,5 14,4 

9 м. Червоноград 

(міськрада) 

0,0 10,0 6,6 3,5 0,9 21,0 22,4 

10 Бродівський 34,8 31,7 32,6 354,7 166,5 620,3 506,6 

11 Буський 49,7 4,5 58,1 253,7 51,8 417,7 354,9 

12 Городоцький 30,6 24,7 61,0 246,6 259,4 622,3 509,6 

13 Дрогобицький 0,0 0,0 103,9 226,4 195,4 525,6 420,2 

14 Жидачівський 33,8 16,3 58,6 345,5 62,5 516,7 427,3 

15 Жовківський 71,8 40,3 43,8 447,9 94,8 698,5 590,9 

16 Золочівський 57,6 0,0 36,9 315,3 94,0 503,8 415,9 

17 Кам'янка-Бузький 23,8 40,1 35,9 221,0 30,0 350,7 304,0 

18 Миколаївський 39,1 4,9 58,3 171,6 125,4 399,3 336,0 
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Продовження додатка Б 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 Мостиський 38,9 4,4 26,0 301,9 43,4 414,5 339,0 

20 Перемишлянський 0,0 10,2 61,7 259,3 91,8 423,0 337,7 

21 Пустомитівський 89,4 42,2 29,0 321,8 130,2 612,5 532,4 

22 Радехівський 0,0 28,1 87,4 288,2 119,5 523,2 428,3 

23 Самбірський 0,0 27,2 68,9 334,9 126,0 557,0 448,6 

24 Сколівський 56,3 0,0 25,7 214,1 75,9 372,0 313,6 

25 Cокальський 0,0 42,5 53,6 426,2 72,0 594,3 480,3 

26 Старосамбірський 0,0 36,4 70,6 314,1 69,8 490,9 404,0 

27 Стрийський 42,4 16,0 18,1 234,0 152,9 463,4 381,3 

28 Турківський 8,9 37,8 0,0 271,9 48,0 366,6 298,3 

29 Яворівський 68,7 44,1 63,5 336,7 242,6 755,6 639,0 

  Львівська область 655,9 534,9 1176,2 6071,7 2326,2 10765,0 8963,2 

1 м. Рівне 1,3 29,0 30,1 30,2 35,4 125,9 117,1 

2 м. Дубно 13,3 0,0 6,2 0,0 8,1 27,6 28,9 

3 м. Вараш 0,0 0,0 8,3 13,1 8,4 29,8 24,5 

4 м. Острог 0,0 7,6 2,5 3,6 0,0 13,7 14,7 

5 Березнівський 0,0 23,4 118,5 139,5 163,8 445,1 375,1 

6 Володимирецький 30,3 0,0 113,7 228,8 168,8 541,6 449,8 

7 Гощанський 52,1 24,7 16,9 69,3 224,1 387,1 332,9 

8 Демидівський 0,0 0,0 55,5 54,0 106,0 215,6 175,6 

9 Дубенський 87,2 0,0 81,4 30,5 413,8 612,9 523,7 

10 Дубровицький 0,0 76,2 88,8 25,7 231,0 421,7 376,6 

11 Зарічненський 0,0 56,5 35,9 161,4 87,8 341,5 293,4 

12 Здолбунівський 2,3 19,2 73,3 53,4 198,9 347,1 289,4 

13 Корецький 56,5 0,0 57,0 86,4 95,6 295,6 264,2 

14 Костопільський 0,0 24,1 76,5 231,8 236,7 569,1 458,0 

15 Млинівський 28,8 0,0 89,5 60,5 352,3 531,1 435,1 

16 Острозький 0,0 48,5 23,4 54,4 156,6 282,9 242,3 

17 Радивилівський 53,1 20,8 43,9 117,4 144,4 379,8 332,8 

18 Рівненський 56,0 86,7 71,8 182,8 397,2 794,4 685,1 

19 Рокитнівський 31,5 0,0 210,3 67,7 92,7 402,2 370,0 

20 Сарненський 45,8 32,4 116,2 166,8 222,6 583,8 506,0 

  Рівненська область 458,3 449,0 1319,8 1777,3 3344,0 7348,5 6295,0 

1 м. Тернопіль 23,1 20,9 20,8 3,1 13,6 81,4 88,2 

2 м. Бережани (міськрада) 7,5 0,0 5,8 9,3 4,6 27,2 25,6 

3 м. Кременець 10,7 1,3 5,6 3,0 4,5 25,2 26,3 

4 м. Чортків 0,0 0,0 6,8 8,2 0,7 15,7 13,5 

5 Бережанський 20,5 0,0 28,9 71,7 156,9 277,9 225,9 

6 Борщівський 0,0 31,8 99,1 130,6 190,0 451,5 379,3 

7 Бучацький 0,0 29,5 62,3 66,1 240,7 398,6 329,3 

8 Гусятинський 17,9 0,0 132,9 15,7 183,9 350,5 305,1 

9 Заліщицький 26,0 20,9 40,2 51,5 170,6 309,2 265,4 

10 Збаразький 47,8 20,2 29,4 78,6 289,9 465,9 390,8 

11 Зборівський 32,7 24,1 44,9 77,2 275,9 454,8 380,7 

12 Козівський 30,3 0,0 35,5 57,9 150,5 274,3 229,8 



402 

Продовження додатка Б 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 Кременецький 22,4 42,7 28,4 90,1 230,4 414,0 350,2 

14 Лановецький 0,0 40,7 27,9 25,8 188,4 282,9 239,5 

15 Монастириський 0,0 21,8 18,6 62,6 143,1 246,1 200,1 

16 Підволочиський 16,2 0,0 75,0 37,3 203,7 332,2 276,0 

17 Підгаєцький 0,0 0,0 58,3 55,4 55,1 168,8 141,2 

18 Теребовлянський 31,6 22,5 74,0 68,0 197,3 393,4 340,6 

19 Тернопільський 57,9 27,7 22,9 43,9 211,9 364,3 321,7 

20 Чортківський 32,7 0,0 59,8 66,5 162,1 321,1 272,1 

21 Шумський 0,0 53,4 18,0 99,0 238,2 408,7 337,7 

  Тернопільська 

область 

377,4 357,7 895,1 1121,4 3312,1 6063,6 5139,0 

1 м. Чернівці 13,2 36,1 28,8 62,9 86,9 227,8 202,7 

2 м. Новодністровськ 0,0 0,0 5,6 1,0 2,0 8,6 7,9 

3 Вижницький 0,0 67,2 57,7 161,2 282,9 568,9 474,7 

4 Герцаївський 2,1 0,5 46,5 53,4 188,4 291,0 231,2 

5 Глибоцький 35,2 3,5 82,6 93,0 432,6 646,8 525,1 

6 Заставнівський 17,1 0,0 96,0 77,6 285,0 475,7 389,3 

7 Кельменецький 0,0 65,0 43,0 121,8 142,2 372,1 322,3 

8 Кіцманський 21,8 35,6 91,3 77,2 307,9 533,8 451,9 

9 Новоселицький 10,6 73,4 60,0 58,8 411,4 614,2 517,7 

10 Путильський 0,0 18,3 68,0 28,3 343,1 457,7 369,4 

11 Сокирянський 0,0 35,0 54,0 22,1 232,7 343,8 288,9 

12 Сторожинецький 0,0 69,5 72,3 122,8 733,5 998,0 801,3 

13 Хотинський 0,0 38,7 87,8 115,7 150,6 392,8 335,9 

  Чернівецька область 99,9 442,7 793,6 995,9 3599,0 5931,1 4918,1 

  Західна Україна 2348,0 3453,9 6137,6 16062,5 22225,4 50227,5 42106,0 

 

 * Розраховано автором на основі даних картографічного сервісу OpenStreetMap.  

 

 



403 

Додаток В 

Головні показники транспортної мережі Західної України* 

№ 

з/п 

Адміністративна одиниця 

(місто / район / область) 
t1** t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 м. Луцьк 46,9 1143,7 0,497 99,8 2433,9 1,057 3942,5 18,2 638,8 2943,1 

2 м. Володимир-Волинський 34,8 1934,9 1,325 34,9 1943,4 1,330 322,6 8,3 9,3 238,7 

3 м. Ковель 122,9 2624,4 2,174 78,4 1675,3 1,388 456,7 6,6 95,2 1382,4 

4 м. Нововолинськ 19,3 1162,8 0,634 32,6 1966,4 1,072 252,6 4,4 69,6 1225,8 

5 Володимир-Волинський 75,9 73,4 0,476 518,5 501,2 3,254 879,2 35,1 38,2 1523,8 

6 Горохівський 58,9 52,6 0,249 622,1 555,9 2,624 481,5 9,4 111,1 2173,7 

7 Іваничівський 65,8 102,2 0,464 342,9 533,0 2,419 147,9 4,7 4,0 126,7 

8 Камінь-Каширський 32,8 18,9 0,099 576,7 331,8 1,730 242,3 3,8 10,0 156,5 

9 Ківерцівський 68,7 48,7 0,229 475,1 336,4 1,585 1205,1 18,9 76,4 1196,8 

10 Ковельський 144,6 84,0 0,549 679,2 394,6 2,576 120,2 3,0 58,7 1452,2 

11 Локачинський 0,0 0,0 0,000 230,1 324,8 1,861 141,4 6,4 9,2 415,3 

12 Луцький 48,8 50,2 0,191 448,5 461,6 1,759 1615,9 24,8 294,9 4534,4 

13 Любешівський 0,0 0,0 0,000 347,3 240,5 1,542 46,4 1,3 2,8 77,1 

14 Любомльський 103,3 70,0 0,433 510,1 345,7 2,138 83,2 2,1 16,9 431,5 

15 Маневицький 96,3 42,8 0,278 558,2 248,1 1,609 402,5 7,4 30,2 557,0 

16 Ратнівський 21,8 15,3 0,080 503,0 351,6 1,848 137,5 2,6 12,8 245,7 

17 Рожищенський 28,9 31,2 0,153 365,8 394,8 1,940 155,6 4,0 8,3 213,8 

18 Старовижівський 41,3 36,9 0,227 519,8 465,0 2,855 98,2 3,3 16,1 535,4 

19 Турійський 59,4 49,4 0,337 469,0 390,2 2,659 377,5 14,5 37,3 1429,9 

20 Шацький 0,0 0,0 0,000 255,1 336,3 2,274 12,7 0,8 1,2 70,0 

  Волинська область 1070,3 53,3 0,235 7667,1 381,9 1,685 12374,8 11,9 2279,8 2196,8 

1 м. Ужгород 22,2 608,1 0,342 42,7 1172,5 0,659 1055,8 9,2 519,9 4531,5 

2 м. Берегово (міськрада) 7,5 607,3 0,438 23,2 1869,2 1,349 68,6 2,8 27,3 1129,5 

3 м. Мукачево 59,7 2341,7 1,277 46,8 1836,6 1,001 1869,4 21,7 863,3 10041,1 

4 м. Хуст (міськрада) 9,8 189,8 0,242 48,7 942,5 1,204 185,2 5,8 125,3 3957,1 

5 м. Чоп 32,1 12594,1 6,772 3,4 1337,1 0,719 11,4 1,3 4,0 451,7 



404 

Продовження додатка В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 Берегівський 167,2 260,5 0,931 300,3 468,0 1,673 83,4 1,6 37,0 729,2 

7 Великоберезнянський 71,9 88,9 0,495 164,3 203,1 1,132 38,4 1,5 8,7 329,0 

8 Виноградівський 135,2 198,7 0,472 262,3 385,3 0,915 697,6 5,8 75,8 626,4 

9 Воловецький 37,0 67,2 0,324 121,2 220,2 1,061 58,8 2,4 9,5 395,3 

10 Іршавський 41,2 43,4 0,133 319,9 336,8 1,036 1255,8 12,5 1484,9 14800,5 

11 Міжгірський 0,3 0,3 0,001 221,2 190,8 0,944 155,0 3,2 35,2 738,5 

12 Мукачівський 106,4 107,2 0,339 417,3 420,2 1,327 1288,8 12,8 691,3 6885,2 

13 Перечинський 21,6 34,5 0,153 127,9 204,4 0,908 92,2 2,9 33,1 1040,8 

14 Рахівський 67,5 36,1 0,162 343,0 183,5 0,825 244,4 2,6 52,1 562,2 

15 Свалявський 23,0 34,2 0,120 141,8 210,9 0,743 469,0 8,6 110,4 2026,9 

16 Тячівський 54,3 29,8 0,096 501,4 275,4 0,888 561,6 3,2 513,7 2929,9 

17 Ужгородський 235,6 273,0 0,947 433,6 502,4 1,744 817,2 11,4 233,8 3275,6 

18 Хустський 16,3 17,1 0,054 382,5 401,8 1,271 163,2 1,7 154,6 1617,2 

  Закарпатська область 1108,8 87,2 0,278 3901,6 306,8 0,977 9116,0 7,3 4979,9 3960,7 

1 м. Івано-Франківськ 79,2 948,2 0,534 114,4 1369,2 0,771 4900,0 19,0 730,0 2834,8 

2 м. Болехів (міськрада) 9,4 37,2 0,128 71,9 284,9 0,983 120,0 5,6 43,6 2040,5 

3 м. Бурштин (міськрада) 0,0 0,0 0,000 12,8 661,6 0,745 100,0 6,5 16,2 1045,2 

4 м. Калуш 72,6 1092,7 1,095 71,8 1081,5 1,084 1080,0 16,2 157,9 2367,7 

5 м. Коломия 31,9 788,4 0,641 41,0 1013,8 0,824 500,0 8,2 31,9 521,2 

6 м. Яремче (міськрада) 37,8 266,9 0,659 96,9 684,8 1,692 20,0 0,9 2,6 110,6 

7 Богородчанський 0,0 0,0 0,000 338,8 417,5 1,432 280,0 4,0 14,5 208,2 

8 Верховинський 0,0 0,0 0,000 301,7 238,2 1,536 100,0 3,3 4,0 129,5 

9 Галицький 40,4 57,7 0,236 273,5 391,4 1,597 620,0 14,4 98,6 2287,6 

10 Городенківський 42,3 56,8 0,216 334,0 448,8 1,708 340,0 6,5 14,9 283,2 

11 Долинський 99,4 77,0 0,335 332,8 257,7 1,121 1100,0 15,9 133,5 1933,0 

12 Калуський 34,7 54,4 0,181 274,7 430,5 1,435 1200,0 20,5 33,8 576,6 

13 Коломийський 86,1 85,6 0,276 472,2 469,6 1,515 140,0 1,4 23,9 244,0 

14 Косівський 0,0 0,0 0,000 409,0 454,2 1,464 1940,0 22,1 27,7 316,2 

15 Надвірнянський 92,6 51,6 0,204 464,1 258,4 1,023 1000,0 8,7 60,2 523,2 



405 

Продовження додатка В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16 Рогатинський 53,0 65,2 0,299 351,8 432,4 1,984 240,0 6,0 24,8 618,6 

17 Рожнятівський 23,6 18,3 0,078 319,8 248,3 1,052 540,0 7,5 47,4 655,1 

18 Снятинський 58,9 98,4 0,302 283,6 473,8 1,454 400,0 6,2 44,4 688,5 

19 Тисменицький 95,3 128,4 0,387 358,7 482,9 1,455 520,0 6,3 45,3 549,4 

20 Тлумацький 0,0 0,0 0,000 298,5 441,1 1,697 100,0 2,1 9,3 197,6 

  Івано-Франківська область 857,2 61,8 0,197 5222,0 376,3 1,199 15240,0 11,1 1564,5 1136,8 

1 м. Львів (міськрада) 368,0 2135,4 1,019 291,9 1693,8 0,809 6168,4 8,1 1074,3 1418,6 

2 м. Борислав (міськрада) 8,5 219,9 0,229 39,2 1014,6 1,059 335,9 9,3 4,6 126,9 

3 м. Дрогобич (міськрада) 54,3 1343,1 0,872 59,4 1467,6 0,953 516,7 5,3 393,1 4053,3 

4 м. Моршин 4,3 1864,6 1,187 2,2 953,4 0,607 112,1 19,2 17,3 2965,2 

5 м. Новий Розділ 2,6 113,2 0,102 14,7 638,6 0,576 72,7 2,5 32,3 1130,6 

6 м. Самбір 19,3 1257,1 0,837 19,9 1294,4 0,862 23,4 0,7 4,4 124,8 

7 м. Стрий 66,2 3885,2 2,075 31,1 1824,3 0,974 260,3 4,4 32,4 546,0 

8 м. Трускавець 2,2 283,0 0,147 14,4 1877,8 0,973 65,4 2,3 18,7 648,7 

9 м. Червоноград (міськрада) 30,2 1443,3 0,797 22,4 1068,2 0,590 378,3 4,8 76,3 970,5 

10 Бродівський 70,2 60,7 0,272 506,6 437,6 1,964 405,8 6,9 24,6 421,8 

11 Буський 113,9 134,6 0,578 354,9 419,2 1,800 339,2 7,3 43,4 937,4 

12 Городоцький 101,3 139,1 0,454 509,6 700,2 2,284 815,5 11,8 284,7 4133,5 

13 Дрогобицький 51,8 42,9 0,173 420,2 348,1 1,406 61,7 0,8 37,1 498,4 

14 Жидачівський 94,8 95,2 0,372 427,3 429,2 1,677 397,5 5,9 34,1 509,4 

15 Жовківський 101,8 78,7 0,270 590,9 456,7 1,565 378,5 3,4 41,1 372,8 

16 Золочівський 94,7 86,6 0,346 415,9 380,4 1,521 590,9 8,6 70,5 1020,6 

17 Кам'янка-Бузький 84,6 97,6 0,379 304,0 350,8 1,363 78,2 1,4 8,8 153,9 

18 Миколаївський 59,5 88,6 0,290 336,0 500,7 1,640 388,3 6,2 108,4 1720,6 

19 Мостиський 108,3 128,4 0,497 339,0 402,1 1,557 2056,4 36,2 83,8 1474,8 

20 Перемишлянський 11,0 12,1 0,059 337,7 370,1 1,820 164,8 4,3 11,8 307,9 

21 Пустомитівський 197,1 211,7 0,588 532,4 572,1 1,587 3467,9 29,1 976,8 8204,9 

22 Радехівський 62,0 54,3 0,269 428,3 375,6 1,857 613,8 13,0 129,4 2733,6 

23 Самбірський 63,2 67,8 0,253 448,6 481,5 1,795 123,8 1,8 5,2 76,6 
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24 Сколівський 110,4 76,9 0,425 313,6 218,3 1,207 287,5 6,1 9,6 202,2 

25 Cокальський 143,9 91,8 0,360 480,3 306,5 1,203 705,7 7,5 18,6 197,6 

26 Старосамбірський 100,9 81,4 0,328 404,0 325,6 1,315 42,8 0,6 0,6 8,1 

27 Стрийський 102,3 127,6 0,463 381,3 475,4 1,725 422,5 6,9 40,3 654,0 

28 Турківський 59,6 48,8 0,244 298,3 244,0 1,220 70,6 1,4 2,4 47,8 

29 Яворівський 39,5 25,7 0,090 639,0 416,3 1,452 419,8 3,3 78,3 622,0 

  Львівська область 2326,3 106,9 0,315 8963,2 411,9 1,212 23089,9 9,1 4785,6 1894,2 

1 м. Рівне 43,9 756,6 0,368 117,1 2017,9 0,980 2085,6 8,4 941,4 3812,1 

2 м. Дубно 24,0 858,1 0,742 28,9 1030,5 0,891 281,7 7,5 84,1 2225,6 

3 м. Вараш 28,4 2517,8 1,300 24,5 2171,3 1,121 6,9 0,2 0,3 7,6 

4 м. Острог 0,0 0,0 0,000 14,7 1116,7 1,030 71,1 4,6 9,6 613,7 

5 Березнівський 22,1 13,0 0,067 375,1 220,1 1,138 294,1 4,6 11,7 183,8 

6 Володимирецький 128,1 66,1 0,359 449,8 232,1 1,262 1000,4 15,4 4,6 70,4 

7 Гощанський 0,0 0,0 0,000 332,9 486,7 2,170 279,1 8,0 9,1 260,5 

8 Демидівський 1,1 3,0 0,016 175,6 467,4 2,416 4,0 0,3 1,8 124,0 

9 Дубенський 135,7 113,2 0,589 523,7 436,7 2,271 276,1 6,1 17,8 395,1 

10 Дубровицький 48,9 27,0 0,168 376,6 208,0 1,295 223,1 4,7 7,4 156,8 

11 Зарічненський 49,8 34,5 0,222 293,4 203,0 1,310 69,5 2,0 2,2 63,9 

12 Здолбунівський 140,2 214,1 0,731 289,4 441,7 1,509 852,2 15,0 86,1 1518,5 

13 Корецький 0,0 0,0 0,000 264,2 368,4 1,729 76,1 2,3 2,5 76,4 

14 Костопільський 29,1 19,5 0,095 458,0 307,2 1,489 1120,1 17,5 60,7 946,5 

15 Млинівський 0,0 0,0 0,000 435,1 462,6 2,340 536,1 14,4 13,7 368,0 

16 Острозький 60,0 86,8 0,433 242,3 350,4 1,749 125,6 4,4 21,3 753,5 

17 Радивилівський 79,8 107,7 0,485 332,8 449,2 2,026 369,9 10,0 37,2 1005,4 

18 Рівненський 154,8 131,8 0,468 685,1 583,3 2,073 742,1 8,0 137,8 1490,1 

19 Рокитнівський 49,5 21,0 0,134 370,0 157,1 0,999 975,7 17,0 17,2 299,3 

20 Сарненський 164,7 83,5 0,364 506,0 256,7 1,117 6057,1 58,2 28,5 273,6 

  Рівненська область 1160,2 58,0 0,242 6295,0 314,7 1,311 16631,0 14,3 1892,2 1632,5 

1 м. Тернопіль 105,9 1810,4 0,926 88,2 1508,0 0,772 3986,0 18,1 659,9 2993,3 



407 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 м. Бережани (міськрада) 3,4 137,5 0,157 25,6 1038,8 1,185 76,1 3,9 7,4 384,9 

3 м. Кременець 10,8 496,0 0,508 26,3 1205,1 1,234 140,3 6,6 11,0 521,6 

4 м. Чортків 7,5 831,5 0,466 13,5 1500,4 0,840 141,7 4,9 14,9 515,5 

5 Бережанський 35,4 55,8 0,311 225,9 355,7 1,982 134,2 6,5 5,9 285,5 

6 Борщівський 71,1 70,8 0,278 379,3 377,9 1,485 1597,5 24,2 97,2 1471,6 

7 Бучацький 20,4 25,5 0,092 329,3 410,7 1,474 587,8 9,3 17,0 270,9 

8 Гусятинський 72,7 71,9 0,300 305,1 301,7 1,260 841,4 14,3 37,7 639,3 

9 Заліщицький 32,8 47,9 0,187 265,4 387,9 1,513 229,7 5,0 10,6 232,3 

10 Збаразький 51,0 59,2 0,233 390,8 453,4 1,781 544,4 9,6 28,7 506,3 

11 Зборівський 73,5 75,4 0,372 380,7 390,7 1,930 459,9 11,3 21,0 516,5 

12 Козівський 42,5 61,5 0,268 229,8 332,4 1,449 817,0 22,0 15,1 405,7 

13 Кременецький 8,7 9,7 0,043 350,2 392,5 1,731 103,6 2,2 10,6 229,3 

14 Лановецький 33,4 53,0 0,250 239,5 380,0 1,790 378,6 13,0 21,1 726,0 

15 Монастириський 0,0 0,0 0,000 200,1 359,6 1,667 69,0 2,6 2,6 96,9 

16 Підволочиський 63,3 75,8 0,344 276,0 330,4 1,497 3440,0 82,8 40,2 966,7 

17 Підгаєцький 0,0 0,0 0,000 141,2 285,3 1,516 184,7 10,3 10,4 580,4 

18 Теребовлянський 45,7 40,6 0,172 340,6 302,4 1,279 506,4 7,9 38,3 595,7 

19 Тернопільський 140,1 187,6 0,625 321,7 431,0 1,437 1054,4 15,7 190,9 2843,2 

20 Чортківський 73,2 81,9 0,374 272,1 304,6 1,391 575,4 13,2 23,6 539,0 

21 Шумський 0,0 0,0 0,000 337,7 404,4 2,046 121,7 3,7 10,4 314,2 

  Тернопільська область 891,4 64,7 0,236 5139,0 372,7 1,358 15946,7 15,2 1274,7 1215,1 

1 м. Чернівці 85,9 570,3 0,428 202,7 1345,2 1,010 2275,0 8,5 740,5 2780,3 

2 м. Новодністровськ 0,0 0,0 0,000 7,9 1045,9 0,880 475,0 44,0 16,0 1482,8 

3 Вижницький 46,6 51,8 0,209 474,7 527,6 2,132 175,0 3,2 10,3 184,9 

4 Герцаївський 0,0 0,0 0,000 231,2 748,3 2,283 100,0 3,0 43,5 1311,8 

5 Глибоцький 67,1 101,8 0,303 525,1 796,4 2,375 350,0 4,7 75,0 1012,1 

6 Заставнівський 31,6 51,4 0,184 389,3 634,1 2,263 575,0 11,7 15,0 305,8 

7 Кельменецький 68,1 101,5 0,420 322,3 480,3 1,988 125,0 3,1 14,3 354,9 

8 Кіцманський 59,5 97,5 0,292 451,9 739,8 2,217 825,0 12,0 34,8 506,3 
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Продовження додатка В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 Новоселицький 61,0 83,0 0,257 517,7 704,1 2,179 225,0 2,9 44,0 567,9 

10 Путильський 0,0 0,0 0,000 369,4 421,5 2,433 225,0 8,5 15,3 579,2 

11 Сокирянський 46,7 70,9 0,282 288,9 438,2 1,743 100,0 2,3 14,3 334,8 

12 Сторожинецький 49,7 42,6 0,145 801,3 686,5 2,335 300,0 3,0 60,3 599,7 

13 Хотинський 0,0 0,0 0,000 335,9 467,6 1,611 225,0 3,6 132,3 2145,1 

 Чернівецька область 516,3 63,9 0,191 4918,1 608,8 1,822 5975,0 6,6 1215,3 1341,1 

 Західна Україна 7930,6 71,9 0,248 42106,0 381,8 1,318 98373,3 10,6 14307,6 1536,5 

 

 * Розраховано автором на основі даних: картографічного сервісу OpenStreetMap та Державної служби статистики України.  

 ** t1 – довжина залізничних колій, км; t2 – щільність залізничних колій, км/1000 км
2
; t3 – коефіцієнт Енгеля для залізниць; t4 – довжина 

автомобільних доріг (нормована), км; t5 – щільність автомобільних доріг, км/1000 км
2
; t6 – коефіцієнт Енгеля для автомобільних доріг; t7 – обсяг 

перевезених вантажів автомобільним транспортом, тис. т (середні значення за 2015–2019 рр.); t8 – обсяг перевезених вантажів автомобільним 

транспортом, т/особу (середні значення за 2015–2019 рр.); t9 – вантажообіг автомобільного транспорту, млн. ткм (середні значення за 2015–2019 рр.);  

t10 – вантажообіг автомобільного транспорту, ткм/особу (середні значення за 2015–2019 рр.). 
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Додаток Г 

Головні показники мереж мобільного зв’язку Західної України (станом на 1.02.2021 р.)* 

№ 

з/п 

Адміністративна одиниця 

(місто / район / область) 
c1** c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 м. Луцьк 41,1 100,0 41,1 100,0 41,1 100,0 41,0 100,0 41,1 100,0 41,1 100,0 

2 м. Володимир-Волинський 17,7 98,6 18,0 100,0 18,0 100,0 17,9 99,5 18,0 100,0 18,0 100,0 

3 м. Ковель 42,0 89,7 47,0 100,0 46,3 98,8 46,3 98,8 47,0 100,0 45,8 97,8 

4 м. Нововолинськ 16,6 100,0 16,6 100,0 16,6 100,0 16,6 100,0 16,6 100,0 13,0 78,5 

5 Володимир-Волинський 105,8 10,2 936,3 90,4 666,7 64,4 462,0 44,6 334,4 32,3 393,6 38,0 

6 Горохівський 129,9 11,6 1005,3 89,7 731,5 65,3 648,3 57,9 507,9 45,3 564,6 50,4 

7 Іваничівський 142,0 22,0 579,1 89,9 527,2 81,9 355,8 55,2 289,5 45,0 169,1 26,3 

8 Камінь-Каширський 289,2 16,6 1329,4 76,4 539,2 31,0 186,5 10,7 520,8 29,9 380,2 21,9 

9 Ківерцівський 181,9 12,9 1291,4 93,1 692,1 49,0 348,5 24,7 652,4 46,2 417,9 29,6 

10 Ковельський 152,8 8,9 1583,5 91,9 885,4 51,4 450,2 26,1 385,9 22,4 718,6 41,7 

11 Локачинський 105,4 14,9 664,2 93,7 351,7 49,6 266,2 37,6 153,4 21,6 127,0 17,9 

12 Луцький 283,7 29,2 932,2 95,9 912,7 93,9 393,0 40,4 730,9 75,2 538,4 55,4 

13 Любешівський 182,4 12,6 1216,1 84,1 370,2 25,6 256,5 17,7 466,5 32,3 201,6 13,9 

14 Любомльський 118,9 8,1 1342,9 90,9 697,3 47,2 318,3 21,6 264,8 17,9 503,4 34,1 

15 Маневицький 244,3 10,8 1715,7 76,2 326,1 14,5 112,8 5,0 637,4 28,3 835,9 37,1 

16 Ратнівський 337,1 23,5 1240,3 86,6 943,9 65,9 559,9 39,1 630,0 44,0 669,3 46,8 

17 Рожищенський 82,0 8,8 884,3 95,1 758,1 81,8 315,7 34,0 240,6 25,9 384,6 41,5 

18 Старовижівський 112,9 10,1 1046,9 93,6 596,4 53,3 98,5 8,8 561,1 50,2 775,0 69,3 

19 Турійський 34,6 2,9 1127,1 94,8 615,5 51,2 375,2 31,2 168,6 14,0 312,1 25,9 

20 Шацький 121,1 16,0 500,9 66,0 294,9 38,9 148,0 19,5 432,9 57,0 204,5 26,9 

  Волинська область 2741,5 13,7 17518,3 87,3 10031,1 50,0 5417,2 27,0 7099,8 35,4 7313,5 36,4 

1 м. Ужгород 35,0 96,0 35,7 97,8 35,9 98,4 34,6 94,9 36,2 99,0 34,4 94,1 

2 м. Берегово (міськрада) 11,6 92,9 12,5 100,0 12,5 100,0 11,5 92,6 11,9 95,4 12,5 100,0 

3 м. Мукачево 24,8 97,3 25,6 100,0 25,6 100,0 25,5 100,0 25,6 100,0 25,0 98,0 

4 м. Хуст (міськрада) 39,2 75,8 48,3 93,4 51,8 100,0 31,1 60,1 42,5 82,3 51,6 99,8 

5 м. Чоп 2,6 100,0 2,6 100,0 2,6 100,0 2,6 100,0 2,6 100,0 2,6 100,0 
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Продовження додатка Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 Берегівський 191,9 29,9 430,5 67,0 600,7 93,5 400,3 62,3 497,2 77,4 480,5 74,8 

7 Великоберезнянський 31,4 3,9 119,5 14,7 183,5 22,7 0,0 0,0 130,2 16,1 414,3 51,2 

8 Виноградівський 431,6 63,3 644,8 94,6 626,1 91,9 140,1 20,6 386,4 56,7 512,0 75,1 

9 Воловецький 44,9 8,2 120,4 21,8 200,2 36,3 138,0 25,0 112,8 20,5 131,7 23,9 

10 Іршавський 314,2 33,0 512,9 53,9 474,6 49,9 104,0 10,9 214,8 22,6 432,1 45,4 

11 Міжгірський 215,0 18,5 300,6 25,9 278,9 24,0 68,6 5,9 128,9 11,1 389,8 33,6 

12 Мукачівський 167,1 16,8 615,0 61,8 653,9 65,7 241,0 24,2 611,6 61,5 578,1 58,1 

13 Перечинський 35,0 5,6 34,7 5,5 35,7 5,7 0,0 0,0 78,0 12,4 330,9 52,8 

14 Рахівський 209,6 11,2 291,0 15,5 553,5 29,6 295,8 15,8 167,9 9,0 239,7 12,8 

15 Свалявський 101,8 15,1 202,2 30,0 167,5 24,9 17,5 2,6 121,7 18,1 157,1 23,3 

16 Тячівський 427,8 23,5 582,6 31,9 573,0 31,4 101,1 5,5 139,2 7,6 563,9 30,9 

17 Ужгородський 243,7 28,2 741,1 85,7 714,3 82,6 210,9 24,4 555,4 64,3 520,8 60,3 

18 Хустський 325,1 34,1 498,7 52,3 495,8 52,0 31,0 3,3 177,4 18,6 375,4 39,4 

  Закарпатська область 2852,3 22,4 5218,5 41,0 5686,0 44,7 1853,7 14,6 3440,2 27,1 5252,3 41,3 

1 м. Івано-Франківськ 73,3 87,6 82,4 98,4 79,5 95,0 60,9 72,8 82,8 99,0 75,5 90,2 

2 м. Болехів (міськрада) 14,5 5,7 117,3 46,4 70,3 27,8 48,2 19,1 94,7 37,5 52,0 20,6 

3 м. Бурштин (міськрада) 8,2 42,2 14,7 75,6 18,5 94,9 0,0 0,0 19,0 97,9 17,3 88,8 

4 м. Калуш 37,0 55,6 60,6 91,1 66,0 99,2 32,1 48,2 64,4 96,8 57,8 87,0 

5 м. Коломия 30,8 76,0 40,6 100,0 40,6 100,0 39,8 98,2 40,6 100,0 40,6 100,0 

6 м. Яремче (міськрада) 66,1 46,6 102,0 72,0 132,5 93,5 111,8 78,9 75,9 53,5 93,7 66,1 

7 Богородчанський 163,5 20,1 452,2 55,6 362,3 44,6 43,5 5,4 234,0 28,8 296,6 36,5 

8 Верховинський 93,1 7,3 293,8 23,2 85,7 6,8 113,4 14,0 10,2 0,8 108,7 8,6 

9 Галицький 114,5 16,4 647,9 92,6 338,1 48,3 0,0 0,0 318,1 45,5 336,0 48,0 

10 Городенківський 152,3 20,4 602,4 80,8 376,2 50,5 136,4 18,3 86,1 11,6 429,0 57,6 

11 Долинський 131,8 10,2 324,1 25,1 182,1 14,1 238,1 18,4 203,2 15,7 223,2 17,3 

12 Калуський 64,8 10,1 542,3 84,9 409,2 64,0 86,3 13,5 449,5 70,3 363,5 56,9 

13 Коломийський 258,6 25,7 753,3 74,8 793,1 78,8 449,5 44,6 401,4 39,9 621,6 61,7 

14 Косівський 206,9 22,9 419,9 46,6 533,5 59,2 259,6 28,8 159,3 17,7 565,7 62,7 

15 Надвірнянський 238,4 13,3 654,2 36,4 693,6 38,6 353,7 19,7 403,5 22,4 529,1 29,4 
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Продовження додатка Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

16 Рогатинський 126,6 15,6 550,6 67,6 438,9 53,9 111,0 13,6 96,8 11,9 416,3 51,1 

17 Рожнятівський 131,7 10,2 400,1 31,0 279,5 21,7 31,5 2,4 254,1 19,7 321,6 24,9 

18 Снятинський 151,2 25,2 456,7 76,2 379,5 63,3 216,4 36,1 247,1 41,2 384,7 64,2 

19 Тисменицький 194,1 26,1 582,7 78,4 436,7 58,7 94,1 12,7 548,5 73,8 392,7 52,8 

20 Тлумацький 107,2 15,8 506,6 74,8 367,5 54,2 116,5 17,2 147,5 21,8 445,4 65,7 

  

Івано-Франківська 

область 

2364,6 17,0 7604,2 54,8 6083,2 43,8 2542,6 18,3 3936,5 28,4 5770,8 41,6 

1 м. Львів (міськрада) 153,8 89,2 172,9 100,0 169,4 98,2 159,3 92,3 169,4 98,2 149,1 86,4 

2 м. Борислав (міськрада) 36,5 94,4 36,8 95,1 38,8 100,0 36,1 93,2 34,4 89,0 31,7 82,0 

3 м. Дрогобич (міськрада) 40,2 99,3 40,6 100,0 40,6 100,0 40,3 99,5 40,6 100,0 37,7 93,0 

4 м. Моршин 2,3 100,0 2,3 100,0 2,3 100,0 2,3 100,0 2,3 100,0 2,3 100,0 

5 м. Новий Розділ 16,9 73,5 19,3 83,9 20,3 88,1 19,8 85,9 21,8 94,6 9,6 41,8 

6 м. Самбір 15,4 100,0 15,4 100,0 15,4 100,0 15,4 100,0 15,4 100,0 15,4 100,0 

7 м. Стрий 16,3 95,5 17,1 100,0 17,1 100,0 17,1 100,0 17,1 100,0 17,1 100,0 

8 м. Трускавець 7,5 97,5 7,7 100,0 7,7 100,0 7,6 98,9 7,7 100,0 7,7 99,5 

9 м. Червоноград (міськрада) 19,9 95,1 21,0 100,0 21,0 100,0 21,0 100,0 21,0 100,0 21,0 100,0 

10 Бродівський 136,3 11,8 925,6 79,9 625,7 54,0 777,1 67,1 320,1 27,6 284,3 24,5 

11 Буський 211,0 24,9 710,0 83,8 687,3 81,1 748,8 88,4 545,6 64,4 453,2 53,5 

12 Городоцький 315,8 43,3 649,0 89,1 592,6 81,3 401,6 55,1 379,2 52,0 569,7 78,2 

13 Дрогобицький 257,7 21,3 847,0 70,1 845,7 70,0 651,4 53,9 472,1 39,1 706,2 58,4 

14 Жидачівський 188,5 18,9 851,9 85,5 843,0 84,6 528,1 53,0 462,9 46,4 757,0 75,9 

15 Жовківський 420,6 32,5 1080,1 83,4 953,5 73,6 748,3 57,8 623,2 48,1 615,6 47,5 

16 Золочівський 125,8 11,5 832,1 76,0 783,3 71,6 553,2 50,6 247,3 22,6 303,8 27,8 

17 Кам'янка-Бузький 211,5 24,4 767,3 88,5 665,5 76,7 528,4 60,9 576,9 66,5 517,6 59,7 

18 Миколаївський 234,8 34,9 520,3 77,4 503,4 74,9 354,8 52,8 423,9 63,1 358,2 53,3 

19 Мостиський 180,0 21,3 709,4 84,0 627,0 74,3 524,1 62,1 231,5 27,4 172,5 20,4 

20 Перемишлянський 114,2 12,5 265,1 29,0 446,3 48,8 436,6 47,8 61,2 6,7 137,0 15,0 

21 Пустомитівський 379,5 40,7 846,3 90,8 813,1 87,3 738,9 79,3 660,1 70,8 720,6 77,3 

22 Радехівський 199,7 17,5 822,4 72,0 795,6 69,7 800,2 70,1 390,2 34,2 360,3 31,6 

23 Самбірський 325,4 34,9 854,3 91,6 709,8 76,1 819,0 87,8 208,2 22,3 661,1 70,9 
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24 Сколівський 112,6 7,8 325,1 22,6 752,8 52,4 428,9 29,8 316,0 22,0 589,5 41,0 

25 Cокальський 300,5 19,2 1334,2 85,1 1328,1 84,7 1115,1 71,1 699,4 44,6 280,8 17,9 

26 Старосамбірський 218,1 17,6 671,1 54,0 704,2 56,7 401,2 32,3 39,9 3,2 382,5 30,8 

27 Стрийський 180,1 22,4 632,8 78,8 551,5 68,7 455,3 56,7 549,6 68,5 292,7 36,5 

28 Турківський 100,8 8,2 336,7 27,5 512,4 41,9 615,4 50,3 57,0 4,7 150,9 12,3 

29 Яворівський 493,7 32,1 1069,3 69,6 1088,5 70,8 874,0 56,9 573,4 37,3 544,8 35,5 

  Львівська область 5015,6 23,1 15383,4 70,7 15162,1 69,7 12819,3 58,9 8167,5 37,5 9150,0 42,1 

1 м. Рівне 57,9 99,7 58,3 100,0 58,3 100,0 57,3 98,6 58,3 100,0 58,3 100,0 

2 м. Дубно 28,1 100,0 28,1 100,0 28,1 100,0 28,1 100,0 28,1 100,0 28,1 100,0 

3 м. Вараш 11,3 100,0 11,3 100,0 11,3 100,0 11,3 100,0 11,3 100,0 11,3 100,0 

4 м. Острог 13,2 100,0 13,2 100,0 13,2 100,0 13,1 99,6 13,2 100,0 12,6 96,0 

5 Березнівський 307,4 18,0 1109,4 65,0 496,4 29,1 302,1 17,7 222,8 13,1 96,1 5,6 

6 Володимирецький 446,2 23,0 1415,5 73,0 389,1 20,1 261,6 13,5 470,2 24,2 312,4 16,1 

7 Гощанський 164,7 24,1 539,2 78,8 565,3 82,6 355,0 51,8 363,0 53,0 438,9 64,1 

8 Демидівський 56,0 14,9 332,5 88,4 206,5 54,9 0,0 0,0 183,5 48,8 206,4 54,9 

9 Дубенський 140,5 11,7 915,9 76,3 757,3 63,1 534,5 44,5 885,5 73,8 584,3 48,7 

10 Дубровицький 224,6 12,4 1169,8 64,6 527,8 29,1 49,8 2,7 378,3 20,9 622,4 34,3 

11 Зарічненський 235,4 16,3 717,7 49,6 194,0 13,4 172,5 11,9 828,0 57,3 228,7 15,8 

12 Здолбунівський 142,8 21,8 558,1 85,1 291,1 44,4 50,4 7,7 275,2 42,0 221,5 33,8 

13 Корецький 234,7 32,7 699,8 92,5 452,9 63,1 226,1 31,5 369,9 51,5 229,6 32,0 

14 Костопільський 261,2 17,5 1139,1 76,3 516,8 34,6 125,2 8,4 343,8 23,0 113,5 7,6 

15 Млинівський 195,2 20,7 765,8 81,3 420,7 44,7 164,1 17,4 533,0 56,6 381,2 40,5 

16 Острозький 155,9 22,5 561,6 81,1 366,4 52,9 91,0 13,1 260,4 37,6 125,6 18,1 

17 Радивилівський 147,9 19,9 608,0 82,0 474,2 63,9 299,9 40,4 558,8 75,3 247,9 33,4 

18 Рівненський 456,6 38,8 1009,7 85,9 915,4 77,9 447,2 38,0 772,2 65,7 545,7 46,4 

19 Рокитнівський 218,9 9,3 1740,2 73,8 246,1 10,4 169,1 7,2 1101,0 46,7 241,4 10,2 

20 Сарненський 413,7 21,0 1289,3 65,4 614,7 31,2 381,0 19,3 967,1 49,0 590,0 29,9 

  Рівненська область 3912,1 19,6 14682,6 73,4 7545,6 37,7 3739,2 18,7 8623,6 43,1 5295,8 26,5 

1 м. Тернопіль 47,4 80,9 57,8 98,7 58,7 100,0 47,7 81,4 53,3 91,0 51,1 87,3 
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2 м. Бережани (міськрада) 21,2 85,9 23,8 96,3 24,0 97,3 24,7 99,9 19,8 80,4 11,5 46,4 

3 м. Кременець 19,4 88,9 18,5 84,7 20,6 94,0 21,9 100,0 20,2 92,2 21,9 100,0 

4 м. Чортків 8,9 98,5 9,0 100,0 9,0 100,0 8,7 96,8 9,0 100,0 9,0 99,4 

5 Бережанський 88,1 13,9 421,1 66,2 162,3 25,5 296,8 46,7 28,7 4,5 4,9 0,8 

6 Борщівський 412,4 41,0 836,9 83,3 148,5 14,8 51,6 5,1 342,6 34,1 188,1 18,7 

7 Бучацький 267,5 33,3 673,4 83,9 151,0 18,8 283,0 35,2 87,2 10,9 30,6 3,8 

8 Гусятинський 330,1 32,6 786,6 77,7 202,9 20,0 185,6 18,3 225,6 22,3 174,4 17,2 

9 Заліщицький 163,6 23,9 525,7 76,7 317,4 46,3 120,1 17,5 135,9 19,8 270,9 39,5 

10 Збаразький 313,4 36,3 700,2 81,1 522,6 60,6 53,5 6,2 104,4 12,1 132,2 15,3 

11 Зборівський 179,9 18,4 844,7 86,6 529,7 54,3 321,0 32,9 69,4 7,1 358,4 36,7 

12 Козівський 136,2 19,7 579,4 83,7 452,9 65,4 562,3 81,3 56,2 8,1 30,6 4,4 

13 Кременецький 261,6 29,3 717,8 80,4 509,8 57,1 596,4 66,8 357,1 40,0 415,9 46,6 

14 Лановецький 142,7 22,6 571,0 90,5 303,7 48,1 159,5 25,3 211,3 33,5 34,7 5,5 

15 Монастириський 120,1 21,5 314,5 56,4 152,7 27,4 106,2 19,1 45,0 8,1 215,0 38,6 

16 Підволочиський 235,4 28,1 656,0 78,4 107,6 12,9 4,3 0,5 57,6 6,9 130,5 15,6 

17 Підгаєцький 85,4 17,2 392,1 79,1 279,9 56,5 134,4 27,1 0,0 0,0 4,7 0,9 

18 Теребовлянський 344,7 30,6 955,0 84,7 152,9 13,6 156,7 13,9 152,7 13,5 71,4 6,3 

19 Тернопільський 352,5 47,2 693,6 92,8 596,2 79,8 247,7 33,1 338,6 45,3 451,2 60,4 

20 Чортківський 308,3 34,5 672,1 75,1 463,9 51,9 162,6 18,2 237,7 26,6 71,3 8,0 

21 Шумський 170,3 20,4 634,4 75,9 248,4 29,7 248,2 29,7 200,7 24,0 149,8 17,9 

  Тернопільська область 4009,0 29,1 11083,6 80,4 5414,6 39,3 3792,9 27,5 2753,1 20,0 2828,1 20,5 

1 м. Чернівці 103,9 68,9 146,2 96,9 133,2 88,3 76,2 50,5 132,6 87,9 122,4 81,1 

2 м. Новодністровськ 6,8 90,1 3,0 40,3 6,9 91,9 7,4 98,7 6,7 89,0 7,4 98,2 

3 Вижницький 192,1 21,3 504,7 56,0 376,2 41,7 156,1 17,3 238,6 26,5 420,2 46,6 

4 Герцаївський 142,0 45,9 229,7 74,3 163,6 52,9 71,2 23,0 118,6 38,3 212,1 68,6 

5 Глибоцький 241,1 36,5 368,6 55,8 440,7 66,7 418,0 63,3 325,0 49,2 411,9 62,4 

6 Заставнівський 224,0 36,4 572,2 93,1 288,2 46,9 29,1 4,7 241,5 39,3 414,2 67,4 

7 Кельменецький 242,6 36,1 582,6 86,7 301,6 44,9 43,7 6,5 237,2 35,3 617,3 91,9 

8 Кіцманський 113,5 18,6 560,7 91,7 354,1 57,9 114,8 18,8 357,0 58,4 522,9 85,5 
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Продовження додатка Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

9 Новоселицький 260,5 35,4 693,5 94,2 488,2 66,3 136,7 18,6 457,3 62,1 502,4 68,2 

10 Путильський 117,7 13,4 80,6 9,2 91,3 10,4 0,0 0,0 9,2 1,0 151,0 17,2 

11 Сокирянський 263,5 39,9 522,1 79,1 84,9 12,9 50,8 7,7 273,5 41,4 439,8 66,6 

12 Сторожинецький 326,5 27,9 745,9 63,8 490,6 42,0 69,5 5,9 320,6 27,4 534,2 45,7 

13 Хотинський 146,9 20,4 604,3 84,0 376,6 52,4 59,6 8,3 392,9 54,6 462,0 64,2 

  Чернівецька область 2381,0 29,5 5614,2 69,5 3596,0 44,5 1233,2 15,3 3110,7 38,5 4817,7 59,6 

  Західна Україна 23276,0 21,1 77104,7 69,9 53518,7 48,5 31398,0 28,5 37131,4 33,7 40428,1 36,7 

 

 * Розраховано автором на основі даних: ПрАТ «Kyivstar», ПрАТ «Vodafone Україна», ТОВ «Lifecell». 

 ** c1 – площа покриття мобільної мережі 3G Kyivstar, км
2
; c2 – частка території, охопленої мобільною мережею 3G Kyivstar, %; c3 – площа 

покриття мобільної мережі 4G Kyivstar, км
2
; c4 – частка території, охопленої мобільною мережею 4G Kyivstar , %; c5 – площа покриття мобільної мережі 

3G Lifecell, км
2
; c6 – частка території, охопленої мобільною мережею 3G Lifecell, %; c7 – площа покриття мобільної мережі 4G Lifecell, км

2
; c8 – частка 

території, охопленої мобільною мережею 4G Lifecell, %; c9 – площа покриття мобільної мережі 3G Vodafone, км
2
; c10 – частка території, охопленої 

мобільною мережею 3G Vodafone, %; c11 – площа покриття мобільної мережі 4G Vodafone, км
2
; c12 – частка території, охопленої мобільною мережею 

4G Vodafone, %. 
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Додаток Д 

Кількість користувачів та рівень проникнення соціальної інтернет-мережі 

Facebook у Польщі, Україні та Білорусі  

(станом на другу половину лютого 2019 р.)* 

№ 

з/п 

Адміністративна одиниця 

(воєводство / область) 

Населення, 

тис. осіб 

(1.01.2019 р.)  

Кількість 

користувачів, 

тис. осіб 

Рівень 

проникнення,  

%  

1 2 3 4 5 

1. Нижньосілезьке 2902,5 1400 48,2 

2. Куявсько-Поморське 2082,9 880 42,2 

3. Люблінське 2126,3 840 39,5 

4. Любуське 1016,8 440 43,3 

5. Лодзинське 2476,3 1000 40,4 

6. Малопольське 3391,4 1600 47,2 

7. Мазовецьке 5384,6 2900 53,9 

8. Опольське 990,1 370 37,4 

9. Підкарпатське 2129,1 810 38,0 

10. Підляське 1184,5 440 37,1 

11. Поморське 2324,3 1100 47,3 

12. Сілезьке 4548,2 2000 44,0 

13. Свєнтокшиське 1247,7 440 35,3 

14. Вармінсько-Мазурське 1433,9 580 40,4 

15. Великопольське 3489,2 1700 48,7 

16. Західнопоморське 1705,5 760 44,6 

 Польща 38 433,6 17 260 44,9 

1. АР Крим  ** ** ** 

2. Вінницька 1561,8 470 30,1 

3. Волинська  1035,9 340 32,8 

4. Дніпропетровська 3209,1 1100 34,3 

5. Донецька 4168,9 480 11,5 

6. Житомирська 1221,5 340 27,8 

7. Закарпатська 1257,1 440 35,0 

8. Запорізька 1707,3 500 29,3 

9. Івано-Франківська 1373,7 510 37,1 

10. Київська 1767,2 600 34,0 

11. Кіровоградська 946,6 270 28,5 

12. Луганська 2153,2 180 8,4 

13. Львівська 2523,1 1100 43,6 

14. Миколаївська 1132,0 310 27,4 

15. Одеська 2380,5 870 36,5 

16. Полтавська 1401,7 450 32,1 

17. Рівненська 1157,8 330 28,5 

18. Сумська 1082,3 300 27,7 

19. Тернопільська 1046,3 360 34,4 
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Продовження додатка Д 
1 2 3 4 5 

20. Харківська 2678,1 820 30,6 

21. Херсонська 1038,7 270 26,0 

22. Хмельницька 1265,8 390 30,8 

23. Черкаська 1207,6 360 29,8 

24. Чернівецька 904,6 290 32,1 

25. Чернігівська 1007,2 270 26,8 

26. м. Київ  2949,6 2500 84,8 

27. Севастополь (міськрада) ** ** ** 

 Україна 42 177,6 13 850 32,8 

1. Брестська 1384,5 110 7,9 

2. Вітебська 1180,2 89 7,5 

3. Гомельська 1415,7 120 8,5 

4. Гродненська 1043,7 88 8,4 

5. м. Мінськ 1982,4 560 28,2 

6. Мінська 1426,5 58 4,1 

7. Могилевська 1058,8 71 6,7 

 Білорусь 9491,8 1096 11,5 
 

 * Розраховано автором на основі даних: Facebook, Державних служб статистики України, Польщі 

та Білорусі.  

 ** Дані відсутні.  
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Додаток Е 

Головні показники соціальних інтернет-мереж Західної України  

(станом на початок 2020 р.)* 

№ 

з/п 

Адміністративна одиниця 

(місто / район / область) 

Facebook Instagram 

Кількість 

користувачів, 

осіб 

Рівень про-

никнення, 

% 

Кількість 

користувачів, 

осіб 

Рівень про-

никнення, 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 м. Луцьк 180 000 82,9 120 000 55,2 

2 м. Володимир-Волинський 23 000 59,9 16 000 41,7 

3 м. Ковель 52 000 76,1 40 000 58,5 

4 м. Нововолинськ 20 000 35,9 11 000 19,7 

5 Володимир-Волинський 1 500 6,1 400 1,6 

6 Горохівський 2 800 5,6 2 700 5,4 

7 Іваничівський 11 000 35,1 6 800 21,7 

8 Камінь-Каширський 15 000 23,5 15 000 23,5 

9 Ківерцівський 3 200 5,0 5 500 8,6 

10 Ковельський 3 600 8,9 3 600 8,9 

11 Локачинський 400 1,8 800 3,7 

12 Луцький 10 000 15,0 10 000 15,0 

13 Любешівський 1 700 4,8 3 800 10,8 

14 Любомльський 12 000 31,1 9 500 24,6 

15 Маневицький 8 400 15,7 6 700 12,5 

16 Ратнівський 7 600 14,7 7 600 14,7 

17 Рожищенський 3 200 8,3 3 400 8,8 

18 Старовижівський 2 200 7,4 2 900 9,8 

19 Турійський 2 200 8,5 2 100 8,1 

20 Шацький 4 100 24,7 3 300 19,9 

  Волинська область 363 900 35,3 271 100 26,3 

1 м. Ужгород 100 000 86,9 62 000 53,9 

2 м. Берегово (міськрада) 14 000 58,5 5 400 22,6 

3 м. Мукачево 69 000 80,4 40 000 46,6 

4 м. Хуст (міськрада) 16 000 50,6 11 000 34,8 

5 м. Чоп 4 600 52,0 1 800 20,3 

6 Берегівський 9 200 18,3 3 200 6,4 

7 Великоберезнянський 500 1,9 900 3,4 

8 Виноградівський 46 000 38,1 24 000 19,9 

9 Воловецький 8 100 34,1 4 500 18,9 

10 Іршавський 35 000 34,9 26 000 25,9 

11 Міжгірський 17 000 35,8 9 600 20,2 

12 Мукачівський 5 000 5,0 5 000 5,0 

13 Перечинський 1 600 5,0 1 800 5,7 

14 Рахівський 34 000 36,7 23 000 24,8 
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Продовження додатка Е 
1 2 3 4 5 6 

15 Свалявський 20 000 36,9 13 000 24,0 

16 Тячівський 61 000 34,8 49 000 28,0 

17 Ужгородський 15 000 21,0 8 600 12,0 

18 Хустський 32 000 33,6 20 000 21,0 

  Закарпатська область 488 000 38,9 308 800 24,6 

1 м. Івано-Франківськ 200 000 76,1 140 000 53,3 

2 м. Болехів (міськрада) 9 800 46,2 6 100 28,8 

3 м. Бурштин (міськрада) 9 500 62,0 5 500 35,9 

4 м. Калуш 39 000 59,0 25 000 37,8 

5 м. Коломия 41 000 66,9 27 000 44,0 

6 м. Яремче (міськрада) 8 300 35,8 6 100 26,3 

7 Богородчанський 3 800 5,5 6 300 9,1 

8 Верховинський 14 000 45,9 8 600 28,2 

9 Галицький 11 000 26,2 7 800 18,5 

10 Городенківський 17 000 33,0 11 000 21,4 

11 Долинський 20 000 29,3 12 000 17,6 

12 Калуський 3 500 6,1 4 100 7,1 

13 Коломийський 11 000 11,4 11 000 11,4 

14 Косівський 29 000 33,4 19 000 21,9 

15 Надвірнянський 35 000 30,5 25 000 21,8 

16 Рогатинський 11 000 28,4 6 300 16,2 

17 Рожнятівський 24 000 33,4 18 000 25,1 

18 Снятинський 24 000 37,7 17 000 26,7 

19 Тисменицький 2 200 2,7 4 400 5,4 

20 Тлумацький 4 300 9,4 3 700 8,1 

  Івано-Франківська область 517 400 37,8 363 900 26,6 

1 м. Львів (міськрада) 650 000 86,0 430 000 56,9 

2 м. Борислав (міськрада) 17 000 47,9 10 000 28,2 

3 м. Дрогобич (міськрада) 53 000 55,2 33 000 34,4 

4 м. Моршин 4 000 69,4 2 500 43,4 

5 м. Новий Розділ 10 000 35,3 6 000 21,2 

6 м. Самбір 27 000 77,8 18 000 51,9 

7 м. Стрий 39 000 65,3 24 000 40,2 

8 м. Трускавець 10 000 34,9 6 800 23,7 

9 м. Червоноград (міськрада) 39 000 48,9 27 000 33,8 

10 Бродівський 19 000 33,0 12 000 20,9 

11 Буський 3 700 8,0 3 500 7,6 

12 Городоцький 1 100 1,6 2 800 4,1 

13 Дрогобицький 7 000 9,5 6 000 8,1 

14 Жидачівський 18 000 27,5 10 000 15,3 

15 Жовківський 6 500 5,9 7 200 6,5 

16 Золочівський 21 000 30,6 14 000 20,4 
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Продовження додатка Е 
1 2 3 4 5 6 

17 Кам'янка-Бузький 1 200 2,1 2 700 4,7 

18 Миколаївський 2 100 3,4 3 300 5,3 

19 Мостиський 12 000 21,3 7 700 13,7 

20 Перемишлянський 400 1,1 900 2,4 

21 Пустомитівський 3 400 2,8 9 100 7,5 

22 Радехівський 12 000 25,7 7 500 16,1 

23 Самбірський 3 600 5,4 3 900 5,8 

24 Сколівський 15 000 31,9 9 300 19,8 

25 Cокальський 20 000 22,0 14 000 15,4 

26 Старосамбірський 17 000 22,3 8 500 11,1 

27 Стрийський 5 700 9,3 5 600 9,2 

28 Турківський 14 000 28,6 7 300 14,9 

29 Яворівський 7 100 5,6 11 000 8,7 

  Львівська область 1 038 800 41,4 703 600 28,0 

1 м. Рівне 220 000 89,4 160 000 65,0 

2 м. Дубно 27 000 72,0 18 000 48,0 

3 м. Вараш 15 000 35,5 11 000 26,0 

4 м. Острог 7 100 45,9 5 000 32,3 

5 Березнівський 14 000 22,0 15 000 23,5 

6 Володимирецький 7 500 11,5 8 500 13,0 

7 Гощанський 200 0,6 1 100 3,2 

8 Демидівський 300 2,1 600 4,3 

9 Дубенський 4 800 10,8 5 100 11,5 

10 Дубровицький 5 800 12,4 6 000 12,8 

11 Зарічненський 400 1,2 1 600 4,6 

12 Здолбунівський 8 200 14,6 7 100 12,6 

13 Корецький 5 000 15,3 3 800 11,6 

14 Костопільський 13 000 20,5 10 000 15,7 

15 Млинівський 6 900 18,7 5 000 13,6 

16 Острозький 1 800 6,5 1 300 4,7 

17 Радивилівський 8 400 23,0 6 800 18,6 

18 Рівненський 2 900 3,1 7 200 7,8 

19 Рокитнівський 9 500 16,3 11 000 18,9 

20 Сарненський 19 000 18,3 19 000 18,3 

  Рівненська область 376 800 32,7 303 100 26,3 

1 м. Тернопіль 190 000 85,2 130 000 58,3 

2 м. Бережани (міськрада) 14 000 73,8 8 500 44,8 

3 м. Кременець 12 000 57,6 8 300 39,8 

4 м. Чортків 29 000 101,2 17 000 59,3 

5 Бережанський 6 700 32,7 4 400 21,4 

6 Борщівський 15 000 23,0 10 000 15,4 

7 Бучацький 21 000 33,7 14 000 22,5 
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1 2 3 4 5 6 

8 Гусятинський 7 800 13,4 6 100 10,5 

9 Заліщицький 13 000 28,9 8 500 18,9 

10 Збаразький 2 700 4,8 3 100 5,5 

11 Зборівський 1 700 4,2 2 300 5,7 

12 Козівський 4 900 13,4 3 400 9,3 

13 Кременецький 7 600 16,5 5 900 12,8 

14 Лановецький 6 600 23,2 4 000 14,1 

15 Монастириський 7 100 27,3 4 400 16,9 

16 Підволочиський 3 800 9,3 3 300 8,1 

17 Підгаєцький 4 900 27,9 2 900 16,5 

18 Теребовлянський 10 000 15,9 7 100 11,3 

19 Тернопільський 4 900 7,3 5 800 8,6 

20 Чортківський 2 000 4,7 2 000 4,7 

21 Шумський 10 000 30,6 6 000 18,4 

  Тернопільська область 374 700 36,1 257 000 24,7 

1 м. Чернівці 240 000 90,0 190 000 71,3 

2 м. Новодністровськ 7 900 74,2 5 900 55,4 

3 Вижницький 8 400 15,2 9 100 16,5 

4 Герцаївський 500 1,5 1 800 5,4 

5 Глибоцький 2 200 3,0 6 200 8,4 

6 Заставнівський 1 500 3,1 4 100 8,5 

7 Кельменецький 8 200 20,9 6 200 15,8 

8 Кіцманський 2 100 3,1 5 300 7,8 

9 Новоселицький 2 300 3,0 7 100 9,2 

10 Путильський 700 2,7 800 3,0 

11 Сокирянський 6 400 15,3 4 800 11,5 

12 Сторожинецький 6 100 6,0 7 700 7,6 

13 Хотинський 7 700 12,7 8 900 14,7 

  Чернівецька область 294 000 32,6 257 900 28,6 

  Західна Україна 3 453 600 37,3 2 465 400 26,6 
 

 * Розраховано автором на основі даних: Facebook, Державної служби статистики України. 

 

 



421 

Додаток Ж 

Головні показники соціальних інтернет-мереж Західної України у розрізі адміністративних областей  

(станом на початок 2020 р.)* 

Показник 
Волинська 

область 

Закарпатсь-

ка область 

Івано-

Франківська 

область 

Львівська 

область 

Рівненська 

область 

Тернопіль-

ська область 

Чернівецька 

область 

Західна 

Україна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Населення (станом на 1.10.2019 

р.), осіб 

1 032 178 1 254 327 1 368 761 2 513 820 1 153 702 1 039 702 901 908 9 264 398 

Частка у населенні України, % 2,5 3,0 3,3 6,0 2,8 2,5 2,2 22,1 

Рівень урбанізації, % 52,2 37,1 44,2 61,0 47,5 45,3 43,2 49,1 

Facebook         

Кількість користувачів, осіб 363 900 488 000 517 400 1 038 800 376 800 374 700 294 000 3 453 600 

Рівень проникнення, % 35,3 38,9 37,8 41,3 32,7 36,0 32,6 37,3 

Частка серед українських 

користувачів, % 

2,6 3,5 3,7 7,4 2,7 2,7 2,1 24,7 

Частка міст обласного 

підпорядкування, % 

75,6 40,8 59,5 81,7 71,4 65,4 84,3 69,4 

Частка обласного центру, % 49,5 20,5 38,7 62,6 58,4 50,7 81,6 18,8 

Частка 2-го міста, %  14,3 14,1 7,5 5,1 4,0 7,7 2,7 6,9 

Частка 3-го міста, % 5,5 3,3 7,9 3,8 7,2 3,2 - 5,8 

Частка 4-го міста, % 6,3 2,9 1,6 3,8 1,9 3,7 - 6,4 

Рівень проникнення в 

обласному центрі, % 

82,9 86,9 76,1 86,0 89,4 85,2 90,0 85,2 

Рівень проникнення в 2-му 

місті, % 

76,1 80,4 59,0 55,2 35,5 101,2 74,2 90,0 

Рівень проникнення в 3-му 

місті, % 

35,9 50,6 66,9 48,9 72,0 57,6 - 76,1 

Рівень проникнення в 4-му 

місті, % 

59,9 58,5 66,9 65,3 45,9 73,8 - 89,4 

Рівень проникнення в містах 

обласного підпорядкування, % 

63,7 65,7 57,7 57,8 60,7 79,4 82,1 64,0 
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Продовження додатка Ж 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рівень проникнення у районах, 

% 

13,5 25,9 23,8 14,9 12,3 18,6 7,1 16,7 

Instagram         

Кількість користувачів, осіб 271 100 308 800 363 900 703 600 303 100 257 000 257 900 2 465 400 

Рівень проникнення, % 26,3 24,6 26,6 28,0 26,3 24,7 28,6 26,6 

Частка серед українських 

користувачів, % 

2,5 2,8 3,3 6,4 2,8 2,3 2,3 22,4 

Частка міст обласного 

підпорядкування, % 

69,0 38,3 57,6 79,2 64,0 63,7 76,0 66,0 

Частка обласного центру, % 44,3 20,1 38,5 61,1 52,8 50,6 73,7 17,4 

Частка 2-го міста, %  14,8 13,0 6,9 4,7 3,6 6,6 2,3 7,7 

Частка 3-го міста, % 4,1 3,6 7,4 3,8 5,9 3,2 - 5,7 

Частка 4-го міста, % 5,9 1,7 1,7 3,4 1,6 3,3 - 6,5 

Рівень проникнення обласного 

центру, % 

55,2 53,9 53,3 56,9 65,0 58,3 71,3 56,9 

Рівень проникнення в 2-му 

місті, % 

58,5 46,6 37,8 34,4 26,0 59,3 55,4 71,3 

Рівень проникнення в 3-му 

місті, % 

19,7 34,8 44,0 33,8 48,0 39,8 - 53,3 

Рівень проникнення в 4-му 

місті, % 

41,7 22,6 28,8 40,2 32,3 44,8 - 65,0 

Рівень проникнення в містах 

обласного підпорядкування, % 

43,8 35,6 37,7 37,1 42,8 50,5 63,3 41,6 

Рівень проникнення у районах, 

% 

12,3 16,6 17,0 10,9 12,2 13,0 9,2 13,0 

 

 * Розраховано автором на основі даних: Facebook, Державної служби статистики України. 

 ** Дані відсутні.  
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Додаток З 

Головні показники міграційних мереж Західної України  

(середні значення за 2015–2019 рр.)* 

№ 

з/п 

Адміністративна одиниця 

(місто / район / область) 
m1** m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 м. Луцьк 2861 2947 -86 5808 13,2 13,6 -0,4 26,8 

2 

м. Володимир-

Волинський 

694 717 -23 1411 17,9 18,4 -0,6 36,3 

3 м. Ковель 697 931 -234 1629 10,1 13,5 -3,4 23,6 

4 м. Нововолинськ 372 614 -242 985 6,5 10,8 -4,3 17,4 

5 Володимир-Волинський 403 480 -76 883 16,1 19,1 -3,0 35,2 

6 Горохівський 555 612 -57 1168 10,9 12,0 -1,1 22,8 

7 Іваничівський 364 395 -31 759 11,5 12,4 -1,0 23,9 

8 Камінь-Каширський 529 653 -124 1183 8,3 10,2 -1,9 18,5 

9 Ківерцівський 740 803 -63 1543 11,6 12,6 -1,0 24,2 

10 Ковельський 681 554 127 1235 16,9 13,7 3,2 30,6 

11 Локачинський 189 246 -58 435 8,6 11,2 -2,6 19,7 

12 Луцький 1548 802 746 2350 23,8 12,3 11,5 36,1 

13 Любешівський 189 374 -185 562 5,3 10,5 -5,2 15,8 

14 Любомльський 296 352 -56 649 7,6 9,0 -1,4 16,6 

15 Маневицький 378 588 -210 967 7,0 10,9 -3,9 17,9 

16 Ратнівський 414 486 -72 900 7,9 9,3 -1,4 17,3 

17 Рожищенський 422 504 -82 927 10,8 12,9 -2,1 23,8 

18 Старовижівський 261 315 -54 576 8,7 10,5 -1,8 19,1 

19 Турійський 507 462 45 969 19,4 17,7 1,7 37,2 

20 Шацький 136 131 6 267 8,1 7,8 0,3 15,9 

  Волинська область 12238 12966 -729 25204 11,8 12,5 -0,7 24,3 

1 м. Ужгород 1445 1276 170 2721 12,6 11,1 1,5 23,7 

2 м. Берегово (міськрада) 161 218 -57 379 6,7 9,0 -2,4 15,7 

3 м. Мукачево 812 738 74 1550 9,4 8,6 0,9 18,0 

4 м. Хуст (міськрада) 171 170 1 340 5,4 5,4 0,0 10,7 

5 м. Чоп 143 148 -5 291 16,1 16,6 -0,5 32,7 

6 Берегівський 199 271 -72 470 3,9 5,3 -1,4 9,3 

7 Великоберезнянський 150 189 -39 339 5,7 7,2 -1,5 12,8 

8 Виноградівський 396 516 -120 911 3,3 4,3 -1,0 7,5 

9 Воловецький 135 172 -37 307 5,6 7,2 -1,6 12,8 

10 Іршавський 348 387 -39 734 3,5 3,9 -0,4 7,3 

11 Міжгірський 156 265 -109 421 3,3 5,6 -2,3 8,8 

12 Мукачівський 347 565 -218 911 3,5 5,6 -2,2 9,1 

13 Перечинський 131 156 -25 288 4,1 4,9 -0,8 9,0 

14 Рахівський 256 353 -98 609 2,8 3,8 -1,1 6,6 

15 Свалявський 233 275 -42 508 4,3 5,0 -0,8 9,3 

16 Тячівський 152 393 -240 545 0,9 2,2 -1,4 3,1 

17 Ужгородський 735 386 349 1121 10,3 5,4 4,9 15,7 
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Продовження додатка З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 Хустський 229 351 -122 579 2,4 3,7 -1,3 6,1 

  Закарпатська область 6198 6827 -629 13026 4,9 5,4 -0,5 10,4 

1 м. Івано-Франківськ 6945 4063 2883 11008 27,0 15,8 11,2 42,7 

2 м. Болехів (міськрада) 198 198 1 396 9,3 9,2 0,0 18,5 

3 м. Бурштин (міськрада) 199 247 -48 447 12,9 16,0 -3,1 28,9 

4 м. Калуш 624 774 -150 1398 9,4 11,6 -2,2 21,0 

5 м. Коломия 756 613 143 1369 12,4 10,0 2,3 22,4 

6 м. Яремче (міськрада) 175 172 3 347 7,6 7,4 0,1 15,0 

7 Богородчанський 536 745 -209 1282 7,7 10,7 -3,0 18,4 

8 Верховинський 149 194 -45 343 4,9 6,4 -1,5 11,2 

9 Галицький 371 580 -209 952 8,6 13,5 -4,9 22,1 

10 Городенківський 442 620 -178 1062 8,4 11,8 -3,4 20,2 

11 Долинський 681 858 -177 1540 9,9 12,4 -2,6 22,3 

12 Калуський 429 583 -154 1012 7,3 9,9 -2,6 17,3 

13 Коломийський 440 798 -358 1239 4,5 8,1 -3,6 12,6 

14 Косівський 588 659 -71 1246 6,7 7,5 -0,8 14,2 

15 Надвірнянський 894 1005 -111 1899 7,8 8,7 -1,0 16,5 

16 Рогатинський 336 491 -155 826 8,4 12,2 -3,9 20,6 

17 Рожнятівський 473 632 -159 1104 6,5 8,7 -2,2 15,3 

18 Снятинський 401 464 -63 865 6,2 7,2 -1,0 13,4 

19 Тисменицький 857 778 79 1635 10,4 9,4 1,0 19,8 

20 Тлумацький 576 735 -159 1311 12,3 15,7 -3,4 27,9 

  

Івано-Франківська 

область 

16071 15208 863 31279 11,7 11,1 0,6 22,7 

1 м. Львів (міськрада) 10457 9541 916 19998 13,8 12,6 1,2 26,4 

2 м. Борислав (міськрада) 410 522 -113 932 11,4 14,5 -3,1 25,8 

3 м. Дрогобич (міськрада) 1580 1650 -70 3231 16,3 17,0 -0,7 33,3 

4 м. Моршин 58 87 -29 144 9,9 14,9 -5,0 24,8 

5 м. Новий Розділ 362 422 -61 784 12,6 14,8 -2,1 27,4 

6 м. Самбір 557 537 20 1094 16,0 15,4 0,6 31,4 

7 м. Стрий 1022 865 157 1887 17,2 14,6 2,6 31,8 

8 м. Трускавець 308 363 -55 671 10,7 12,6 -1,9 23,3 

9 

м. Червоноград 

(міськрада) 

762 936 -174 1698 9,7 11,9 -2,2 21,6 

10 Бродівський 795 828 -33 1624 13,6 14,2 -0,6 27,8 

11 Буський 661 548 114 1209 14,3 11,8 2,5 26,1 

12 Городоцький 653 505 148 1158 9,5 7,3 2,1 16,8 

13 Дрогобицький 1212 960 252 2172 16,3 12,9 3,4 29,2 

14 Жидачівський 710 902 -192 1613 10,6 13,5 -2,9 24,1 

15 Жовківський 1069 950 120 2019 9,7 8,6 1,1 18,3 

16 Золочівський 967 863 104 1830 14,0 12,5 1,5 26,5 

17 Кам'янка-Бузький 902 689 212 1591 15,7 12,0 3,7 27,7 

18 Миколаївський 750 746 5 1496 11,9 11,8 0,1 23,8 

19 Мостиський 505 530 -25 1035 8,9 9,3 -0,4 18,2 

20 Перемишлянський 467 435 32 901 12,1 11,3 0,8 23,5 
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Продовження додатка З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Пустомитівський 2278 891 1386 3169 19,1 7,5 11,6 26,6 

22 Радехівський 560 579 -19 1140 11,8 12,2 -0,4 24,1 

23 Самбірський 851 915 -63 1766 12,6 13,5 -0,9 26,0 

24 Сколівський 479 541 -62 1021 10,1 11,4 -1,3 21,5 

25 Cокальський 1049 1088 -39 2138 11,1 11,6 -0,4 22,7 

26 Старосамбірський 1051 1112 -61 2162 13,6 14,4 -0,8 28,0 

27 Стрийський 763 750 13 1513 12,4 12,2 0,2 24,6 

28 Турківський 411 568 -157 979 8,3 11,5 -3,2 19,8 

29 Яворівський 1421 1353 68 2774 11,3 10,8 0,5 22,0 

  Львівська область 33071 30677 2394 63748 13,1 12,1 0,9 25,2 

1 м. Рівне 4459 5468 -1009 9927 18,1 22,1 -4,1 40,2 

2 м. Дубно 576 576 0 1152 15,2 15,3 0,0 30,5 

3 м. Вараш 554 655 -101 1209 13,1 15,5 -2,4 28,7 

4 м. Острог 385 391 -6 775 24,6 25,0 -0,4 49,7 

5 Березнівський 743 991 -248 1734 11,6 15,5 -3,9 27,1 

6 Володимирецький 677 742 -64 1419 10,4 11,4 -1,0 21,8 

7 Гощанський 639 520 119 1159 18,3 14,9 3,4 33,2 

8 Демидівський 171 171 0 341 11,9 11,9 0,0 23,8 

9 Дубенський 622 631 -9 1254 13,8 14,0 -0,2 27,8 

10 Дубровицький 510 666 -155 1176 10,8 14,0 -3,3 24,8 

11 Зарічненський 348 423 -75 772 9,9 12,1 -2,1 22,0 

12 Здолбунівський 1011 939 72 1950 17,8 16,6 1,3 34,4 

13 Корецький 461 497 -36 957 13,9 14,9 -1,1 28,8 

14 Костопільський 881 975 -94 1856 13,8 15,2 -1,5 29,0 

15 Млинівський 457 426 31 883 12,3 11,4 0,8 23,7 

16 Острозький 271 353 -82 624 9,6 12,5 -2,9 22,1 

17 Радивилівський 572 620 -48 1192 15,5 16,8 -1,3 32,2 

18 Рівненський 2022 1481 541 3503 21,9 16,0 5,9 37,9 

19 Рокитнівський 355 440 -85 795 6,2 7,6 -1,5 13,8 

20 Сарненський 932 1186 -254 2117 9,0 11,4 -2,4 20,4 

  Рівненська область 16644 18150 -1507 34794 14,4 15,7 -1,3 30,0 

1 м. Тернопіль 4080 2987 1093 7067 18,5 13,5 5,0 32,1 

2 м. Бережани (міськрада) 176 324 -148 499 9,1 16,7 -7,7 25,8 

3 м. Кременець 238 302 -64 540 11,3 14,3 -3,0 25,5 

4 м. Чортків 452 513 -62 965 15,6 17,7 -2,1 33,3 

5 Бережанський 259 255 4 514 12,4 12,2 0,2 24,7 

6 Борщівський 650 657 -8 1307 9,8 9,9 -0,1 19,8 

7 Бучацький 463 670 -207 1132 7,4 10,6 -3,3 18,0 

8 Гусятинський 558 727 -169 1285 9,5 12,3 -2,9 21,8 

9 Заліщицький 377 490 -113 867 8,2 10,7 -2,5 18,9 

10 Збаразький 439 582 -143 1020 7,7 10,3 -2,5 18,0 

11 Зборівський 573 721 -148 1294 14,1 17,7 -3,6 31,8 

12 Козівський 381 501 -120 883 10,3 13,5 -3,2 23,7 

13 Кременецький 422 529 -107 951 9,1 11,4 -2,3 20,5 
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Продовження додатка З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Лановецький 379 441 -62 819 13,0 15,2 -2,1 28,2 

15 Монастириський 227 489 -262 716 8,5 18,2 -9,7 26,7 

16 Підволочиський 410 546 -136 956 9,9 13,1 -3,3 23,0 

17 Підгаєцький 188 288 -100 475 10,4 16,0 -5,6 26,5 

18 Теребовлянський 540 730 -190 1270 8,4 11,4 -3,0 19,8 

19 Тернопільський 1063 825 238 1888 15,8 12,3 3,5 28,1 

20 Чортківський 378 460 -82 837 8,6 10,5 -1,9 19,1 

21 Шумський 299 308 -10 607 9,0 9,3 -0,3 18,3 

  Тернопільська область 12547 13343 -796 25890 12,0 12,7 -0,8 24,7 

1 м. Чернівці 3577 2794 782 6371 13,4 10,5 2,9 23,9 

2 м. Новодністровськ 117 170 -54 287 10,8 15,8 -5,0 26,6 

3 Вижницький 433 521 -89 954 7,8 9,4 -1,6 17,2 

4 Герцаївський 164 145 19 309 4,9 4,4 0,6 9,3 

5 Глибоцький 428 476 -49 904 5,8 6,4 -0,7 12,2 

6 Заставнівський 259 423 -164 682 5,3 8,6 -3,3 13,9 

7 Кельменецький 346 396 -50 742 8,6 9,9 -1,3 18,5 

8 Кіцманський 549 496 53 1045 8,0 7,2 0,8 15,2 

9 Новоселицький 399 417 -18 815 5,1 5,4 -0,2 10,5 

10 Путильський 134 201 -66 335 5,1 7,6 -2,5 12,7 

11 Сокирянський 288 411 -123 699 6,8 9,7 -2,9 16,4 

12 Сторожинецький 704 611 93 1315 7,0 6,1 0,9 13,1 

13 Хотинський 377 483 -106 860 6,1 7,8 -1,7 14,0 

  Чернівецька область 7774 7545 229 15319 8,6 8,3 0,3 16,9 

  Західна Україна 105085 105051 34 210137 11,3 11,3 0,0 22,6 

 

 * Розраховано автором на основі даних: Державної служби статистики України. 

 ** m1 – чисельність прибулих, осіб (середні значення за 2015–2019 рр.); m2 – чисельність 

вибулих, осіб (середні значення за 2015–2019 рр.); m3 – міграційний приріст / скорочення населення, 

осіб (середні значення за 2015–2019 рр.); m4 – обсяг міграцій населення, осіб (середні значення за 2015–

2019 рр.); m5 – коефіцієнт прибуття населення, на 1000 осіб (середні значення за 2015–2019 рр.); m6 – 

коефіцієнт вибуття населення, на 1000 осіб (середні значення за 2015–2019 рр.); m7 – коефіцієнт сальдо 

міграцій населення, на 1000 осіб (середні значення за 2015–2019 рр.); m8 – коефіцієнт обсягу міграцій 

населення, на 1000 осіб (середні значення за 2015–2019 рр.). 
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Додаток И 

Значення індексів комунікаційних мереж у Західній Україні* 

№ 

з/п 

Адміністративна одиниця 

(місто / район / область) 
ІТК** ІМбМ ІСМ ІМгМ ІІКМ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 м. Луцьк 0,308 0,521 0,536 0,426 1,791 

2 м. Володимир-Волинський 0,172 0,507 0,309 0,424 1,413 

3 м. Ковель 0,224 0,510 0,435 0,355 1,525 

4 м. Нововолинськ 0,148 0,490 0,167 0,327 1,131 

5 Володимир-Волинський 0,277 0,431 0,014 0,389 1,112 

6 Горохівський 0,233 0,521 0,028 0,384 1,166 

7 Іваничівський 0,162 0,413 0,166 0,387 1,128 

8 Камінь-Каширський 0,143 0,385 0,149 0,362 1,040 

9 Ківерцівський 0,182 0,460 0,040 0,390 1,073 

10 Ковельський 0,237 0,488 0,050 0,458 1,232 

11 Локачинський 0,097 0,306 0,011 0,356 0,770 

12 Луцький 0,236 0,610 0,093 0,596 1,536 

13 Любешівський 0,086 0,334 0,046 0,314 0,779 

14 Любомльський 0,173 0,399 0,168 0,363 1,103 

15 Маневицький 0,164 0,419 0,083 0,334 1,000 

16 Ратнівський 0,134 0,582 0,089 0,366 1,170 

17 Рожищенський 0,126 0,419 0,048 0,373 0,966 

18 Старовижівський 0,188 0,466 0,048 0,364 1,067 

19 Турійський 0,203 0,347 0,045 0,452 1,048 

20 Шацький 0,104 0,306 0,129 0,381 0,921 

21 м. Ужгород 0,162 0,501 0,476 0,433 1,573 

22 м. Берегово (міськрада) 0,134 0,489 0,228 0,349 1,200 

23 м. Мукачево 0,331 0,509 0,410 0,402 1,652 

24 м. Хуст (міськрада) 0,116 0,447 0,256 0,366 1,186 

25 м. Чоп 0,271 0,500 0,197 0,411 1,379 

26 Берегівський 0,164 0,539 0,066 0,344 1,113 

27 Великоберезнянський 0,075 0,153 0,010 0,353 0,591 

28 Виноградівський 0,128 0,567 0,190 0,345 1,230 

29 Воловецький 0,058 0,160 0,151 0,352 0,721 

30 Іршавський 0,314 0,347 0,201 0,354 1,215 

31 Міжгірський 0,056 0,211 0,166 0,332 0,765 

32 Мукачівський 0,256 0,454 0,028 0,331 1,069 

33 Перечинський 0,053 0,104 0,027 0,352 0,536 

34 Рахівський 0,088 0,210 0,199 0,342 0,839 

35 Свалявський 0,073 0,148 0,185 0,353 0,760 

36 Тячівський 0,163 0,310 0,231 0,323 1,028 

37 Ужгородський 0,258 0,515 0,098 0,451 1,322 

38 Хустський 0,115 0,322 0,175 0,337 0,949 

39 м. Івано-Франківськ 0,282 0,491 0,531 0,753 2,057 



428 

Продовження додатка И 
1 2 3 4 5 6 7 

40 м. Болехів (міськрада) 0,059 0,149 0,218 0,385 0,811 

41 м. Бурштин (міськрада) 0,047 0,335 0,282 0,372 1,037 

42 м. Калуш 0,176 0,422 0,304 0,364 1,267 

43 м. Коломия 0,099 0,497 0,348 0,431 1,375 

44 м. Яремче (міськрада) 0,101 0,386 0,183 0,377 1,047 

45 Богородчанський 0,097 0,274 0,044 0,347 0,761 

46 Верховинський 0,083 0,094 0,218 0,349 0,744 

47 Галицький 0,147 0,332 0,133 0,333 0,945 

48 Городенківський 0,128 0,331 0,164 0,347 0,969 

49 Долинський 0,158 0,177 0,143 0,364 0,841 

50 Калуський 0,141 0,383 0,037 0,349 0,910 

51 Коломийський 0,143 0,522 0,072 0,319 1,056 

52 Косівський 0,159 0,367 0,176 0,367 1,070 

53 Надвірнянський 0,142 0,349 0,175 0,372 1,037 

54 Рогатинський 0,144 0,304 0,129 0,342 0,919 

55 Рожнятівський 0,094 0,193 0,185 0,349 0,823 

56 Снятинський 0,124 0,394 0,201 0,362 1,081 

57 Тисменицький 0,147 0,422 0,022 0,408 0,999 

58 Тлумацький 0,097 0,331 0,049 0,367 0,844 

59 м. Львів (міськрада) 0,436 0,554 0,911 0,569 2,469 

60 м. Борислав (міськрада) 0,085 0,479 0,225 0,365 1,154 

61 м. Дрогобич (міськрада) 0,185 0,513 0,293 0,424 1,415 

62 м. Моршин 0,116 0,500 0,323 0,341 1,281 

63 м. Новий Розділ 0,040 0,396 0,163 0,381 0,980 

64 м. Самбір 0,092 0,507 0,393 0,425 1,418 

65 м. Стрий 0,186 0,504 0,328 0,460 1,478 

66 м. Трускавець 0,106 0,500 0,172 0,374 1,151 

67 м. Червоноград (міськрада) 0,098 0,506 0,266 0,367 1,237 

68 Бродівський 0,170 0,431 0,164 0,405 1,170 

69 Буський 0,165 0,581 0,043 0,439 1,228 

70 Городоцький 0,261 0,566 0,013 0,415 1,255 

71 Дрогобицький 0,116 0,547 0,051 0,468 1,182 

72 Жидачівський 0,157 0,575 0,129 0,364 1,225 

73 Жовківський 0,171 0,628 0,037 0,410 1,247 

74 Золочівський 0,160 0,411 0,158 0,432 1,162 

75 Кам'янка-Бузький 0,109 0,559 0,017 0,463 1,147 

76 Миколаївський 0,150 0,483 0,022 0,404 1,059 

77 Мостиський 0,220 0,414 0,104 0,381 1,118 

78 Перемишлянський 0,112 0,235 0,004 0,409 0,760 

79 Пустомитівський 0,399 0,702 0,033 0,609 1,742 

80 Радехівський 0,185 0,488 0,123 0,396 1,192 

81 Самбірський 0,142 0,599 0,030 0,397 1,168 
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Продовження додатка И 
1 2 3 4 5 6 7 

82 Сколівський 0,116 0,334 0,154 0,378 0,981 

83 Cокальський 0,158 0,627 0,118 0,398 1,300 

84 Старосамбірський 0,119 0,339 0,099 0,405 0,963 

85 Стрийський 0,162 0,471 0,054 0,408 1,094 

86 Турківський 0,088 0,241 0,127 0,349 0,805 

87 Яворівський 0,156 0,612 0,047 0,415 1,230 

88 м. Рівне 0,267 0,528 0,626 0,399 1,821 

89 м. Дубно 0,112 0,514 0,365 0,416 1,407 

90 м. Вараш 0,159 0,505 0,186 0,382 1,232 

91 м. Острог 0,072 0,502 0,228 0,455 1,257 

92 Березнівський 0,090 0,300 0,146 0,358 0,894 

93 Володимирецький 0,161 0,387 0,075 0,384 1,007 

94 Гощанський 0,132 0,478 0,006 0,466 1,081 

95 Демидівський 0,106 0,285 0,013 0,396 0,800 

96 Дубенський 0,203 0,539 0,065 0,408 1,216 

97 Дубровицький 0,102 0,350 0,075 0,360 0,888 

98 Зарічненський 0,087 0,312 0,013 0,368 0,779 

99 Здолбунівський 0,182 0,305 0,081 0,447 1,015 

100 Корецький 0,089 0,417 0,076 0,398 0,981 

101 Костопільський 0,157 0,310 0,111 0,397 0,974 

102 Млинівський 0,163 0,398 0,093 0,410 1,063 

103 Острозький 0,119 0,297 0,027 0,358 0,801 

104 Радивилівський 0,165 0,430 0,124 0,404 1,123 

105 Рівненський 0,251 0,619 0,033 0,536 1,439 

106 Рокитнівський 0,117 0,378 0,111 0,355 0,961 

107 Сарненський 0,311 0,503 0,122 0,360 1,295 

108 м. Тернопіль 0,285 0,475 0,562 0,557 1,879 

109 м. Бережани (міськрада) 0,077 0,431 0,347 0,311 1,166 

110 м. Кременець 0,102 0,475 0,288 0,365 1,231 

111 м. Чортків 0,098 0,499 0,478 0,396 1,471 

112 Бережанський 0,116 0,192 0,156 0,402 0,866 

113 Борщівський 0,186 0,324 0,116 0,391 1,018 

114 Бучацький 0,116 0,265 0,173 0,342 0,896 

115 Гусятинський 0,132 0,303 0,070 0,358 0,863 

116 Заліщицький 0,102 0,299 0,142 0,356 0,898 

117 Збаразький 0,150 0,315 0,027 0,352 0,845 

118 Зборівський 0,160 0,360 0,026 0,374 0,919 

119 Козівський 0,128 0,341 0,063 0,358 0,891 

120 Кременецький 0,106 0,485 0,086 0,362 1,039 

121 Лановецький 0,126 0,283 0,105 0,383 0,898 

122 Монастириський 0,079 0,211 0,126 0,286 0,703 

123 Підволочиський 0,264 0,206 0,048 0,356 0,874 
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1 2 3 4 5 6 7 

124 Підгаєцький 0,078 0,205 0,125 0,337 0,745 

125 Теребовлянський 0,114 0,271 0,080 0,351 0,817 

126 Тернопільський 0,201 0,515 0,047 0,465 1,227 

127 Чортківський 0,127 0,323 0,023 0,364 0,836 

128 Шумський 0,117 0,280 0,142 0,381 0,920 

129 м. Чернівці 0,243 0,453 0,675 0,498 1,869 

130 м. Новодністровськ 0,123 0,423 0,382 0,345 1,273 

131 Вижницький 0,158 0,318 0,098 0,363 0,937 

132 Герцаївський 0,135 0,327 0,017 0,369 0,849 

133 Глибоцький 0,207 0,455 0,034 0,363 1,059 

134 Заставнівський 0,170 0,380 0,034 0,331 0,914 

135 Кельменецький 0,141 0,416 0,108 0,370 1,036 

136 Кіцманський 0,198 0,426 0,032 0,391 1,047 

137 Новоселицький 0,183 0,486 0,038 0,365 1,071 

138 Путильський 0,145 0,076 0,011 0,340 0,571 

139 Сокирянський 0,117 0,342 0,077 0,344 0,879 

140 Сторожинецький 0,221 0,374 0,042 0,391 1,028 

141 Хотинський 0,125 0,388 0,085 0,353 0,951 

 

 * Розраховано автором.  

** ІТМ – індекс транспортних мереж; ІМбМ – індекс мобільних мереж; ІСМ – індекс 

соціальних мереж; ІМгМ – індекс міграційних мереж; ІІКМ – інтегральний індекс 

комунікаційних мереж. 
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Додаток К 

Дендрограма кластерного аналізу комунікаційних мереж Західної України 

 

Дендрограма для 141 спостережень 
Метод Варда 

Евклідова відстань 
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Продовження додатка К 

 

 

Відстань об’єднання  
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Додаток Л 

Кластери комунікаційної мережі Західної України 

 

Рис. Л.1. Кількість кластерів – 3      Рис. Л.2. Кількість кластерів – 4 
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Продовження додатка Л 

Кластери комунікаційної мережі Західної України 

 

Рис. Л.3. Кількість кластерів – 5      Рис. Л.4. Кількість кластерів – 6 
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Продовження додатка Л 

Кластери комунікаційної мережі Західної України 

 

Рис. Л.5. Кількість кластерів – 7      Рис. Л.6. Кількість кластерів – 8 
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Продовження додатка Л 

Кластери комунікаційної мережі Західної України 

 

Рис. Л.7. Кількість кластерів – 9      Рис. Л.8. Кількість кластерів – 10 
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Продовження додатка Л 

Кластери комунікаційної мережі Західної України 

 

Рис. Л.9. Кількість кластерів – 11      Рис. Л.10. Кількість кластерів – 12 
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Додаток М 

Середні значення показників функціональних типів таксонів комунікаційної 

мережі Західної України* 

№ 

з/п 
Показник** 

Ядра 

комунікацій  

І рангу 

Ядра 

комунікацій 

ІІ рангу 

Напів-

периферія 
Периферія 

Західна 

Україна 

загалом 

1.  t1 121,7 26,4 84,5 39,0 56,2 

2.  t2 1227,4 1461,5 88,6 40,6 380,2 

3.  t3 0,629 0,927 0,344 0,176 0,399 

4.  t4 152,4 32,5 447,9 308,9 298,6 

5.  t5 1728,0 1312,3 457,1 341,0 627,2 

6.  t6 0,900 0,994 1,873 1,493 1,507 

7.  t7 3892,9 328,9 669,9 464,1 657,1 

8.  t8 13,4 7,9 10,0 8,7 9,2 

9.  t9 797,5 98,0 90,6 65,1 111,6 

10.  t10 2797,0 1604,4 1230,8 900,3 1233,0 

11.  ІТК 0,304 0,135 0,183 0,122 0,154 

12.  c1 79,6 22,1 227,4 186,8 165,1 

13.  c2 87,7 88,5 23,8 19,8 37,3 

14.  c3 93,1 25,6 849,6 575,4 546,8 

15.  c4 99,0 93,7 83,1 60,5 76,5 

16.  c5 90,0 27,5 658,2 333,2 379,6 

17.  c6 96,9 98,4 67,0 36,2 61,6 

18.  c7 73,7 23,9 420,7 159,9 222,7 

19.  c8 82,6 90,5 42,1 17,2 42,8 

20.  c9 89,6 24,8 462,6 220,6 263,3 

21.  c10 96,0 95,2 47,5 22,9 48,6 

22.  c11 82,9 24,3 483,6 260,2 286,7 

23.  c12 90,8 91,3 49,9 29,3 51,1 

24.  ІМбМ 0,504 0,476 0,491 0,281 0,402 

25.  s1 280 000 26 200 7706 11 740 24 494 

26.  s2 84,9 60,0 12,6 20,6 28,1 

27.  s3 195000 16733 6726 8747 17485 

28.  s4 60,0 37,9 10,7 15,3 19,9 

29.  ІСМ 0,640 0,298 0,069 0,108 0,153 

30.  m1 5396 511 706 397 741 

31.  m2 4633 553 664 497 743 

32.  m3 763 -42 43 -99 -1 

33.  m4 10030 1064 1370 894 1484 

34.  m5 17,3 12,2 11,5 8,2 10,5 

35.  m6 14,7 13,9 11,2 10,2 11,4 

36.  m7 2,6 -1,6 0,4 -2,0 -0,9 

37.  m8 32,0 26,1 22,7 18,4 22,0 

38.  ІМгМ 0,534 0,386 0,405 0,360 0,388 

39.  ІІКМ 0,495 0,323 0,287 0,218 0,275 
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Продовження додатка М 
 * Розраховано автором.  

 ** t1 – довжина залізничних колій, км; t2 – щільність залізничних колій, км/1000 км
2
;  

t3 – коефіцієнт Енгеля для залізниць; t4 – довжина автомобільних доріг (нормована), км; t5 – щільність 

автомобільних доріг, км/1000 км
2
; t6 – коефіцієнт Енгеля для автомобільних доріг; t7 – обсяг 

перевезених вантажів автомобільним транспортом, тис. т (середні значення за 2015–2019 рр.); t8 – обсяг 

перевезених вантажів автомобільним транспортом, т/особу (середні значення за 2015–2019 рр.);  

t9 – вантажообіг автомобільного транспорту, млн. ткм (середні значення за 2015–2019 рр.);  

t10 – вантажообіг автомобільного транспорту, ткм/особу (середні значення за 2015–2019 рр.). 

 c1 – площа покриття мобільної мережі 3G Kyivstar, км
2
; c2 – частка території, охопленої 

мобільною мережею 3G Kyivstar, %; c3 – площа покриття мобільної мережі 4G Kyivstar, км
2
; c4 – частка 

території, охопленої мобільною мережею 4G Kyivstar , %; c5 – площа покриття мобільної мережі 3G 

Lifecell, км
2
; c6 – частка території, охопленої мобільною мережею 3G Lifecell, %; c7 – площа покриття 

мобільної мережі 4G Lifecell, км
2
; c8 – частка території, охопленої мобільною мережею 4G Lifecell, %;  

c9 – площа покриття мобільної мережі 3G Vodafone, км
2
; c10 – частка території, охопленої мобільною 

мережею 3G Vodafone, %; c11 – площа покриття мобільної мережі 4G Vodafone, км
2
; c12 – частка 

території, охопленої мобільною мережею 4G Vodafone, %. 

 s1 – кількість користувачів соціальної інтернет-мережі Facebook, осіб; s2 – рівень проникнення 

соціальної інтернет-мережі Facebook, %; s3 – кількість користувачів соціальної інтернет-мережі 

Instagram, осіб; s4 – рівень проникнення соціальної інтернет-мережі Instagram, %. 

 m1 – чисельність прибулих, осіб (середні значення за 2015–2019 рр.); m2 – чисельність вибулих, 

осіб (середні значення за 2015–2019 рр.); m3 – міграційний приріст / скорочення населення, осіб (середні 

значення за 2015–2019 рр.); m4 – обсяг міграцій населення, осіб (середні значення за 2015–2019 рр.);  

m5 – коефіцієнт прибуття населення, на 1000 осіб (середні значення за 2015–2019 рр.); m6 – коефіцієнт 

вибуття населення, на 1000 осіб (середні значення за 2015–2019 рр.); m7 – коефіцієнт сальдо міграцій 

населення, на 1000 осіб (середні значення за 2015–2019 рр.); m8 – коефіцієнт обсягу міграцій населення, 

на 1000 осіб (середні значення за 2015–2019 рр.). 

ІТМ – індекс транспортних мереж; ІМбМ – індекс мобільних мереж; ІСМ – індекс 

соціальних мереж; ІМгМ – індекс міграційних мереж; ІІКМ – інтегральний індекс 

комунікаційних мереж. 
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Додаток Н 

Матриця відповідності середніх нормованих значень показників 

комунікаційної мережі по кожному функціональному типу таксонів * 

№ 

з/п 
Показник** 

Ядра 

комунікацій  

І рангу 

Ядра 

комунікацій 

ІІ рангу 

Напів-

периферія 
Периферія 

Західна 

Україна 

загалом 

1.  t1 C D D D D 

2.  t2 D D D D D 

3.  t3 D D D D D 

4.  t4 D D B C C 

5.  t5 B B D D D 

6.  t6 D D C C C 

7.  t7 B D D D D 

8.  t8 D D D D D 

9.  t9 B D D D D 

10.  t10 D D D D D 

11.  ІТК C D D D D 

12.  c1 D D C C C 

13.  c2 A A D D C 

14.  c3 D D C C C 

15.  c4 A A A B A 

16.  c5 D D C C C 

17.  c6 A A B C B 

18.  c7 D D C D D 

19.  c8 A A C D C 

20.  c9 D D C D D 

21.  c10 A A C D C 

22.  c11 D D B C C 

23.  c12 A A B C B 

24.  ІМбМ B C C C C 

25.  s1 C D D D D 

26.  s2 A B D D C 

27.  s3 C D D D D 

28.  s4 A B D D C 

29.  ІСМ B C D D D 

30.  m1 B D D D D 

31.  m2 B D D D D 

32.  m3 C D C D C 

33.  m4 B D D D D 

34.  m5 B C C C C 

35.  m6 C C B B B 

36.  m7 B C C C C 

37.  m8 B C C C C 

38.  ІМгМ B C C C C 

39.  ІІКМ B C C D C 
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 * Розраховано автором.  

 ** t1 – довжина залізничних колій, км; t2 – щільність залізничних колій, км/1000 км
2
;  

t3 – коефіцієнт Енгеля для залізниць; t4 – довжина автомобільних доріг (нормована), км; t5 – щільність 

автомобільних доріг, км/1000 км
2
; t6 – коефіцієнт Енгеля для автомобільних доріг; t7 – обсяг 

перевезених вантажів автомобільним транспортом, тис. т (середні значення за 2015–2019 рр.); t8 – обсяг 

перевезених вантажів автомобільним транспортом, т/особу (середні значення за 2015–2019 рр.);  

t9 – вантажообіг автомобільного транспорту, млн. ткм (середні значення за 2015–2019 рр.);  

t10 – вантажообіг автомобільного транспорту, ткм/особу (середні значення за 2015–2019 рр.). 

 c1 – площа покриття мобільної мережі 3G Kyivstar, км
2
; c2 – частка території, охопленої 

мобільною мережею 3G Kyivstar, %; c3 – площа покриття мобільної мережі 4G Kyivstar, км
2
; c4 – частка 

території, охопленої мобільною мережею 4G Kyivstar , %; c5 – площа покриття мобільної мережі 3G 

Lifecell, км
2
; c6 – частка території, охопленої мобільною мережею 3G Lifecell, %; c7 – площа покриття 

мобільної мережі 4G Lifecell, км
2
; c8 – частка території, охопленої мобільною мережею 4G Lifecell, %;  

c9 – площа покриття мобільної мережі 3G Vodafone, км
2
; c10 – частка території, охопленої мобільною 

мережею 3G Vodafone, %; c11 – площа покриття мобільної мережі 4G Vodafone, км
2
; c12 – частка 

території, охопленої мобільною мережею 4G Vodafone, %. 

 s1 – кількість користувачів соціальної інтернет-мережі Facebook, осіб; s2 – рівень проникнення 

соціальної інтернет-мережі Facebook, %; s3 – кількість користувачів соціальної інтернет-мережі 

Instagram, осіб; s4 – рівень проникнення соціальної інтернет-мережі Instagram, %. 

 m1 – чисельність прибулих, осіб (середні значення за 2015–2019 рр.); m2 – чисельність вибулих, 

осіб (середні значення за 2015–2019 рр.); m3 – міграційний приріст / скорочення населення, осіб (середні 

значення за 2015–2019 рр.); m4 – обсяг міграцій населення, осіб (середні значення за 2015–2019 рр.);  

m5 – коефіцієнт прибуття населення, на 1000 осіб (середні значення за 2015–2019 рр.); m6 – коефіцієнт 

вибуття населення, на 1000 осіб (середні значення за 2015–2019 рр.); m7 – коефіцієнт сальдо міграцій 

населення, на 1000 осіб (середні значення за 2015–2019 рр.); m8 – коефіцієнт обсягу міграцій населення, 

на 1000 осіб (середні значення за 2015–2019 рр.). 

ІТМ – індекс транспортних мереж; ІМбМ – індекс мобільних мереж; ІСМ – індекс 

соціальних мереж; ІМгМ – індекс міграційних мереж; ІІКМ – інтегральний індекс 

комунікаційних мереж. 
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Додаток П 

Показники рівня розвитку районів та міст обласного підпорядкування Західної України * 

Адмін. одиниця x1** x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 ІРТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

м. Луцьк 41,0 217,0 5294,2 100,0 2765 12,7 104238 480,3 11965 55,1 5238 24,1 2600,5 12,0 2624,6 12,1 -24,1 -111 8,894 

м. Володимир-

Волинський 

18,0 38,9 2162,0 100,0 156 4,0 1146 29,5 1753 45,1 473 12,2 413,1 10,6 409,6 10,5 3,2 82 4,892 

м. Ковель 46,8 68,9 1471,3 100,0 317 4,6 3349 48,6 4131 60,0 1312 19,0 787,7 11,4 782,6 11,4 5,0 73 5,603 

м. Нововолинськ 16,6 56,8 3429,2 100,0 186 3,3 5299 93,3 2795 49,2 730 12,9 463,4 8,2 467,1 8,2 -3,7 -65 4,915 

Володимир-

Волинський 

1034,5 25,1 24,2 8,5 142 5,7 2589 103,3 478 19,1 219 8,7 71,4 2,8 73,2 2,9 -1,8 -70 2,518 

Горохівський 1119,1 51,1 45,7 29,2 221 4,3 1897 37,1 1655 32,4 428 8,4 545,9 10,7 544,4 10,6 1,5 29 3,991 

Іваничівський 643,4 31,8 49,4 20,5 103 3,2 1059 33,3 673 21,2 191 6,0 148,4 4,7 151,1 4,8 -2,7 -85 2,435 

Камінь-Каширський 1737,8 64,1 36,9 19,5 99 1,6 284 4,4 1503 23,5 495 7,7 650,7 10,2 648,7 10,1 2,0 31 3,739 

Ківерцівський 1412,2 63,8 45,2 37,1 236 3,7 3757 58,9 1911 29,9 726 11,4 461,7 7,2 463,2 7,3 -1,7 -26 3,805 

Ковельський 1721,2 40,4 23,5 21,1 166 4,1 1063 26,3 1145 28,3 363 9,0 167,5 4,1 167,0 4,1 0,4 10 3,182 

Локачинський 708,3 22,0 31,1 17,4 105 4,7 452 20,5 450 20,4 135 6,1 167,8 7,6 169,0 7,7 -1,3 -61 2,871 

Луцький 971,6 65,0 66,9 9,2 543 8,3 11183 172,0 2933 45,1 2020 31,1 404,0 6,2 416,9 6,4 -12,9 -199 4,529 

Любешівський 1444,3 35,7 24,7 16,1 51 1,4 177 5,0 835 23,4 248 7,0 182,2 5,1 186,2 5,2 -4,0 -112 2,692 

Любомльський 1475,5 39,1 26,5 34,6 103 2,6 244 6,2 1007 25,7 323 8,3 154,9 4,0 158,5 4,1 -3,6 -93 2,937 

Маневицький 2249,8 54,1 24,1 27,6 88 1,6 685 12,6 1298 24,0 542 10,0 489,9 9,1 491,2 9,1 -1,7 -32 3,911 

Ратнівський 1430,5 52,1 36,4 27,3 81 1,5 351 6,7 1319 25,3 356 6,8 368,9 7,1 370,3 7,1 -1,6 -31 3,193 

Рожищенський 926,5 38,9 42,0 38,2 117 3,0 1376 35,3 996 25,6 277 7,1 369,8 9,5 369,7 9,5 0,1 2 3,516 

Старовижівський 1117,8 30,1 26,9 17,2 89 3,0 172 5,7 589 19,6 171 5,7 181,8 6,0 183,3 6,1 -1,7 -55 2,705 

Турійський 1202,0 26,1 21,7 34,0 89 3,4 680 26,1 668 25,6 170 6,5 189,3 7,3 188,7 7,2 0,5 19 3,257 

Шацький 758,5 16,8 22,1 31,8 30 1,8 99 5,9 505 30,1 138 8,2 165,0 9,8 152,3 9,1 12,7 756 3,686 

м. Ужгород 36,5 114,7 3146,7 100,0 1735 15,1 13017 113,5 9030 78,7 3215 28,0 1474,7 12,9 1486,0 13,0 -11,7 -102 7,922 

м. Берегово 

(міськрада) 

12,4 24,1 1942,5 98,7 207 8,6 964 40,0 1493 61,9 453 18,8 248,5 10,3 248,4 10,3 0,2 7 5,497 

м. Мукачево 25,5 86,0 3371,9 100,0 713 8,3 11411 132,7 5415 63,0 2065 24,0 1180,2 13,7 1174,2 13,7 6,0 70 6,999 

м. Хуст (міськрада) 51,6 31,7 613,6 89,7 212 6,7 1495 47,2 2117 66,8 1085 34,3 388,1 12,3 391,2 12,3 -3,1 -98 5,889 



443 

Продовження додатка П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

м. Чоп 2,5 8,9 3490,3 100,0 55 6,1 305 34,3 336 37,7 211 23,7 101,2 11,4 104,1 11,7 -3,0 -333 5,286 

Берегівський 641,6 50,8 79,2 5,9 301 5,9 689 13,6 1509 29,7 404 8,0 518,2 10,2 525,7 10,3 -7,5 -148 3,443 

Великоберезнянський 808,9 26,4 32,6 29,0 63 2,4 260 9,9 711 26,9 244 9,3 263,3 10,0 263,1 10,0 -0,1 -4 3,401 

Виноградівський 680,6 121,0 177,8 32,0 463 3,8 1617 13,4 4089 33,8 1220 10,1 1211,1 10,0 1202,7 9,9 6,9 57 4,161 

Воловецький 550,5 24,1 43,7 26,0 61 2,5 141 5,9 698 29,0 177 7,4 269,2 11,2 262,2 10,9 6,8 282 3,525 

Іршавський 949,9 100,3 105,6 9,2 195 1,9 514 5,1 2759 27,5 1004 10,0 810,1 8,1 810,1 8,1 -0,1 -1 3,348 

Міжгірський 1159,3 47,7 41,2 20,1 111 2,3 256 5,4 1087 22,8 351 7,4 552,1 11,6 548,5 11,5 3,4 71 3,671 

Мукачівський 993,2 100,4 101,1 11,1 349 3,5 3138 31,2 2889 28,8 1168 11,6 861,1 8,6 860,7 8,6 0,0 0 3,692 

Перечинський 625,7 31,8 50,9 21,0 81 2,5 1374 43,2 879 27,6 268 8,4 259,9 8,2 255,7 8,0 4,0 126 3,125 

Рахівський 1869,2 92,6 49,6 39,8 230 2,5 698 7,5 2549 27,5 761 8,2 1037,9 11,2 1034,2 11,2 3,7 40 4,445 

Свалявський 672,2 54,5 81,0 31,7 205 3,8 1451 26,6 2078 38,1 756 13,9 504,5 9,3 506,3 9,3 -2,8 -51 3,850 

Тячівський 1820,9 175,3 96,3 25,8 311 1,8 3076 17,5 5681 32,4 2445 13,9 1506,8 8,6 1505,1 8,6 1,3 7 4,542 

Ужгородський 863,1 71,4 82,7 5,9 559 7,8 9727 136,3 3085 43,2 1058 14,8 817,8 11,5 819,5 11,5 -4,3 -61 4,593 

Хустський 951,9 95,6 100,4 8,7 105 1,1 446 4,7 2227 23,3 597 6,2 879,3 9,2 877,4 9,2 1,8 19 3,213 

м. Івано-Франківськ 83,6 257,5 3081,1 90,8 3616 14,0 40686 158,0 12964 50,3 5729 22,2 1978,0 7,7 2070,6 8,0 -95,4 -370 7,106 

м.Болехів (міськрада) 252,3 21,4 84,8 49,3 70 3,3 512 23,9 756 35,4 284 13,3 197,4 9,2 197,2 9,2 0,2 8 3,608 

м. Бурштин 

(міськрада) 

19,4 15,5 796,6 97,7 77 5,0 133 8,6 391 25,3 170 11,0 141,0 9,1 142,9 9,2 -1,9 -123 3,904 

м. Калуш 66,4 66,7 1004,5 100,0 507 7,6 12405 186,0 2793 41,9 1122 16,8 749,3 11,2 758,1 11,4 -8,7 -131 5,350 

м. Коломия 40,5 61,1 1510,5 100,0 425 7,0 1562 25,5 3833 62,7 1051 17,2 689,6 11,3 698,2 11,4 -8,7 -142 5,552 

м. Яремче (міськрада) 141,5 23,2 163,6 53,3 126 5,5 1802 77,8 1286 55,5 378 16,3 461,9 20,0 434,0 18,7 27,9 1205 6,191 

Богородчанський 811,4 69,7 85,8 17,4 144 2,1 783 11,2 1340 19,2 380 5,4 645,9 9,3 645,7 9,3 0,1 2 3,118 

Верховинський 1266,8 30,6 24,1 19,1 121 4,0 125 4,1 988 32,3 256 8,4 385,4 12,6 385,6 12,6 -0,2 -6 4,016 

Галицький 698,8 43,1 61,7 19,1 167 3,9 582 13,5 841 19,5 268 6,2 545,9 12,7 551,1 12,8 -5,2 -121 3,517 

Городенківський 744,2 52,6 70,7 20,5 159 3,0 1290 24,5 1164 22,1 394 7,5 489,1 9,3 493,4 9,4 -4,2 -80 3,208 

Долинський 1291,4 69,1 53,5 33,4 250 3,6 1609 23,3 2197 31,8 965 14,0 713,4 10,3 718,8 10,4 -5,4 -78 4,214 

Калуський 638,2 58,6 91,8 4,6 131 2,2 2070 35,3 1049 17,9 314 5,4 315,5 5,4 313,9 5,4 1,4 25 2,376 

Коломийський 1005,5 98,1 97,6 12,9 207 2,1 944 9,6 2576 26,3 635 6,5 640,1 6,5 638,0 6,5 2,0 21 3,058 

Косівський 900,6 87,6 97,3 16,8 269 3,1 356 4,1 2931 33,5 856 9,8 675,8 7,7 677,3 7,7 -1,5 -17 3,468 

Надвірнянський 1796,4 115,1 64,1 37,5 257 2,2 2108 18,3 2668 23,2 612 5,3 991,1 8,6 979,3 8,5 11,9 103 3,978 
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Продовження додатка П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Рогатинський 813,4 40,1 49,2 22,9 346 8,6 3355 83,8 767 19,2 267 6,7 395,5 9,9 396,5 9,9 -0,9 -23 3,702 

Рожнятівський 1287,8 72,4 56,2 30,8 182 2,5 1377 19,0 1732 23,9 908 12,6 630,2 8,7 625,4 8,6 4,7 65 3,797 

Снятинський 598,5 64,5 107,9 21,7 191 3,0 1083 16,8 1902 29,5 654 10,1 499,4 7,7 503,6 7,8 -4,3 -66 3,216 

Тисменицький 742,7 82,5 111,1 25,7 405 4,9 6756 81,9 2211 26,8 835 10,1 690,5 8,4 688,5 8,3 2,0 24 3,712 

Тлумацький 676,6 47,0 69,4 18,2 222 4,7 1019 21,7 901 19,2 258 5,5 319,6 6,8 323,4 6,9 -3,8 -81 2,815 

м. Львів (міськрада) 172,3 757,3 4394,6 100,0 10401 13,7 175520 231,8 45316 59,8 22132 29,2 9932,1 13,1 10448,9 13,8 -524,2 -692 12,773 

м. Борислав 

(міськрада) 

38,6 36,1 934,4 100,0 201 5,6 797 22,1 1543 42,8 516 14,3 398,1 11,0 393,6 10,9 4,5 125 4,873 

м. Дрогобич 

(міськрада) 

40,5 97,0 2397,3 100,0 540 5,6 6656 68,6 4409 45,5 1337 13,8 828,6 8,5 834,0 8,6 -4,8 -49 5,136 

м. Моршин 2,3 5,8 2501,6 100,0 61 10,5 1688 289,6 285 48,8 81 13,8 87,3 15,0 91,0 15,6 -3,6 -625 5,691 

м. Новий Розділ 23,0 28,6 1242,6 100,0 95 3,3 1753 61,3 703 24,6 238 8,3 214,3 7,5 214,0 7,5 0,3 9 3,746 

м. Самбір 15,4 34,9 2267,2 100,0 196 5,6 955 27,4 1677 48,1 470 13,5 384,3 11,0 388,7 11,1 -4,5 -128 5,038 

м. Стрий 17,0 59,4 3486,0 100,0 333 5,6 2346 39,5 3146 53,0 989 16,6 577,1 9,7 572,7 9,6 4,4 74 5,550 

м. Трускавець 7,7 28,8 3744,6 100,0 345 12,0 2090 72,6 1428 49,6 525 18,2 276,7 9,6 280,9 9,8 -4,2 -145 5,780 

м. Червоноград 

(міськрада) 

21,0 78,6 3751,4 100,0 356 4,5 3344 42,5 3057 38,9 1123 14,3 658,8 8,4 652,8 8,3 6,0 77 5,136 

Бродівський 1157,5 58,4 50,5 43,9 182 3,1 1288 22,0 1659 28,4 542 9,3 583,5 10,0 589,8 10,1 -6,3 -108 3,884 

Буський 846,7 46,3 54,7 35,8 191 4,1 2293 49,6 1301 28,1 422 9,1 512,8 11,1 509,6 11,0 3,2 69 3,944 

Городоцький 727,9 68,9 94,6 35,7 388 5,6 6859 99,6 2128 30,9 746 10,8 632,5 9,2 639,9 9,3 -7,4 -108 3,936 

Дрогобицький 1207,2 74,4 61,7 9,0 170 2,3 511 6,9 1635 22,0 407 5,5 606,1 8,1 619,4 8,3 -13,4 -179 3,014 

Жидачівський 995,6 66,9 67,2 43,1 320 4,8 4493 67,2 1608 24,0 680 10,2 397,1 5,9 402,1 6,0 -5,0 -75 3,456 

Жовківський 1293,8 110,4 85,3 34,9 561 5,1 4700 42,6 3163 28,7 1224 11,1 1013,7 9,2 1011,4 9,2 2,3 21 4,325 

Золочівський 1093,2 69,1 63,2 41,5 283 4,1 1550 22,4 2206 32,0 681 9,9 672,4 9,7 678,7 9,8 -6,3 -91 4,017 

Кам'янка-Бузький 866,4 57,3 66,2 40,2 277 4,8 8515 148,5 1621 28,3 758 13,2 440,9 7,7 458,2 8,0 -17,3 -301 3,689 

Миколаївський 671,2 63,0 93,9 27,6 262 4,2 3010 47,8 1900 30,2 717 11,4 551,9 8,8 555,6 8,8 -3,7 -58 3,616 

Мостиський 843,1 56,8 67,4 28,2 211 3,7 901 15,9 1349 23,7 477 8,4 264,9 4,7 267,3 4,7 -2,4 -42 2,853 

Перемишлянський 912,7 38,4 42,1 27,5 195 5,1 3569 92,9 1014 26,4 366 9,5 347,5 9,0 352,1 9,2 -4,6 -120 3,574 

Пустомитівський 930,7 119,0 127,9 12,7 999 8,4 19090 160,4 4973 41,8 2232 18,7 854,0 7,2 882,9 7,4 -28,9 -242 4,475 

Радехівський 1140,4 47,3 41,5 27,9 157 3,3 5822 123,0 1275 26,9 470 9,9 357,6 7,6 362,8 7,7 -5,2 -110 3,445 
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Продовження додатка П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Самбірський 931,6 67,8 72,8 16,7 177 2,6 479 7,1 1258 18,5 350 5,2 299,0 4,4 302,3 4,5 -3,2 -48 2,482 

Сколівський 1436,1 47,4 33,0 27,8 141 3,0 6394 134,8 1124 23,7 336 7,1 471,3 9,9 476,1 10,0 -4,8 -101 3,718 

Cокальський 1567,1 94,1 60,1 44,1 285 3,0 4262 45,3 2063 21,9 651 6,9 847,7 9,0 846,2 9,0 1,5 16 3,987 

Старосамбірський 1240,7 77,3 62,3 23,4 166 2,2 572 7,4 1370 17,7 417 5,4 651,4 8,4 658,0 8,5 -6,7 -86 3,195 

Стрийський 801,9 61,6 76,8 3,9 207 3,4 4015 65,2 1877 30,5 731 11,9 600,6 9,7 604,8 9,8 -4,2 -68 3,527 

Турківський 1222,6 49,5 40,5 17,2 61 1,2 1123 22,7 846 17,1 199 4,0 554,3 11,2 560,4 11,3 -6,1 -123 3,244 

Яворівський 1535,1 125,8 82,0 47,4 610 4,8 6903 54,9 3709 29,5 1402 11,1 1416,3 11,3 1433,5 11,4 -17,4 -139 4,838 

м. Рівне 58,0 247,0 4254,5 100,0 2743 11,1 26739 108,3 13020 52,7 4910 19,9 2475,9 10,0 2469,2 10,0 5,4 22 7,655 

м. Дубно 28,0 37,8 1348,7 100,0 171 4,5 3894 103,1 1807 47,8 571 15,1 361,5 9,6 356,7 9,4 4,8 128 4,864 

м. Вараш 11,3 42,2 3744,6 100,0 67 1,6 708 16,8 1131 26,8 414 9,8 571,4 13,5 583,4 13,8 -11,9 -283 4,827 

м. Острог 13,1 15,6 1187,6 100,0 70 4,5 175 11,2 607 38,9 202 13,0 105,7 6,8 105,5 6,8 0,2 14 4,012 

Березнівський 1704,5 63,9 37,5 23,9 139 2,2 816 12,8 1487 23,3 527 8,2 786,9 12,3 782,5 12,2 4,4 69 4,152 

Володимирецький 1937,6 65,1 33,6 19,5 84 1,3 375 5,8 752 11,5 245 3,8 693,6 10,7 697,3 10,7 -3,7 -56 3,489 

Гощанський 684,1 34,9 51,1 15,4 103 3,0 1072 30,7 675 19,3 226 6,5 346,1 9,9 349,9 10,0 -3,8 -109 3,036 

Демидівський 375,6 14,4 38,2 17,9 41 2,9 146 10,1 355 24,7 123 8,6 64,4 4,5 65,4 4,6 -1,0 -69 2,316 

Дубенський 1199,0 45,2 37,7 6,0 145 3,2 1538 34,1 797 17,7 268 5,9 301,8 6,7 305,0 6,8 -3,2 -71 2,777 

Дубровицький 1810,7 47,4 26,2 20,0 87 1,8 339 7,1 942 19,8 340 7,2 397,9 8,4 401,2 8,5 -3,3 -70 3,359 

Зарічненський 1445,1 35,1 24,3 21,0 49 1,4 138 3,9 548 15,6 212 6,0 364,7 10,4 367,6 10,5 -2,8 -80 3,280 

Здолбунівський 655,2 56,7 86,5 50,0 249 4,4 1814 32,0 1667 29,4 529 9,3 589,2 10,4 591,5 10,4 -2,4 -42 3,947 

Корецький 717,2 33,2 46,3 21,4 75 2,2 464 14,0 779 23,4 244 7,3 352,4 10,6 354,7 10,7 -2,3 -69 3,240 

Костопільський 1491,1 64,1 43,0 49,0 238 3,7 3950 61,6 2010 31,4 814 12,7 569,0 8,9 567,0 8,8 2,0 30 4,287 

Млинівський 940,5 37,3 39,6 22,3 93 2,5 2158 57,9 859 23,0 212 5,7 148,2 4,0 151,2 4,1 -3,0 -82 2,489 

Острозький 691,5 28,3 40,9 0,0 77 2,7 654 23,1 482 17,0 159 5,6 286,3 10,1 288,9 10,2 -2,5 -89 2,804 

Радивилівський 740,9 37,0 49,9 28,6 123 3,3 2258 61,1 980 26,5 258 7,0 157,2 4,3 158,6 4,3 -1,4 -38 2,690 

Рівненський 1174,6 92,5 78,7 21,3 455 4,9 7174 77,6 3145 34,0 1468 15,9 862,6 9,3 864,1 9,3 -1,5 -16 4,338 

Рокитнівський 2355,2 57,5 24,4 15,8 94 1,6 931 16,2 820 14,3 343 6,0 653,2 11,4 648,8 11,3 4,4 77 3,924 

Сарненський 1971,3 104,0 52,8 36,4 242 2,3 3244 31,2 2756 26,5 1014 9,8 958,7 9,2 963,5 9,3 -4,9 -47 4,226 

м. Тернопіль 58,5 220,5 3767,1 100,0 2239 10,2 34918 158,4 13567 61,5 5302 24,0 2532,2 11,5 2526,7 11,5 5,2 24 7,974 

м. Бережани 

(міськрада) 

24,7 19,3 783,8 92,2 73 3,8 239 12,4 458 23,7 150 7,8 93,7 4,8 94,8 4,9 -1,2 -61 3,143 
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Продовження додатка П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

м. Кременець 21,8 21,1 967,1 100,0 84 4,0 889 42,1 644 30,5 205 9,7 166,3 7,9 166,2 7,9 0,1 5 3,878 

м. Чортків 9,0 28,9 3216,8 100,0 102 3,5 359 12,4 1371 47,4 366 12,7 257,5 8,9 258,8 8,9 -1,3 -47 4,748 

Бережанський 635,1 20,8 32,8 0,0 42 2,0 199 9,6 553 26,6 189 9,1 231,3 11,1 232,7 11,2 -1,4 -65 3,088 

Борщівський 1003,5 66,0 65,8 28,6 225 3,4 1204 18,2 1524 23,1 410 6,2 256,8 3,9 258,2 3,9 -1,3 -20 2,755 

Бучацький 801,8 62,9 78,4 23,6 131 2,1 1525 24,2 1432 22,8 447 7,1 502,2 8,0 504,0 8,0 -1,8 -29 3,085 

Гусятинський 1011,3 58,9 58,3 38,0 180 3,1 2518 42,7 1394 23,7 447 7,6 301,5 5,1 307,2 5,2 -5,7 -97 3,002 

Заліщицький 684,2 45,8 66,9 27,2 142 3,1 732 16,0 962 21,0 218 4,8 360,1 7,9 360,2 7,9 0,0 -1 2,960 

Збаразький 861,9 56,7 65,8 30,1 170 3,0 2395 42,2 1301 22,9 338 6,0 442,4 7,8 442,3 7,8 0,1 2 3,191 

Зборівський 974,3 40,7 41,8 22,9 124 3,0 1084 26,6 887 21,8 277 6,8 237,9 5,8 239,2 5,9 -1,3 -31 2,824 

Козівський 691,2 37,2 53,8 29,3 120 3,2 1354 36,4 732 19,7 185 5,0 303,1 8,2 305,6 8,2 -2,4 -66 2,964 

Кременецький 892,1 46,4 52,0 16,7 60 1,3 266 5,7 1194 25,7 399 8,6 431,3 9,3 433,1 9,3 -1,8 -39 3,173 

Лановецький 630,3 29,0 46,1 29,3 77 2,7 800 27,5 589 20,3 168 5,8 166,9 5,7 167,3 5,8 -0,4 -12 2,612 

Монастириський 556,6 26,8 48,2 33,4 54 2,0 273 10,2 509 19,0 109 4,0 175,2 6,5 176,4 6,6 -1,2 -46 2,558 

Підволочиський 835,4 41,5 49,7 28,4 141 3,4 1915 46,1 1127 27,1 353 8,5 140,3 3,4 140,4 3,4 -0,1 -1 2,706 

Підгаєцький 494,9 18,0 36,3 15,1 49 2,7 124 6,9 378 21,0 85 4,7 198,3 11,0 190,0 10,6 8,3 461 3,238 

Теребовлянський 1126,4 64,3 57,1 29,7 240 3,7 2926 45,5 1452 22,6 433 6,7 251,5 3,9 253,1 3,9 -1,6 -24 2,873 

Тернопільський 746,5 67,2 90,0 17,5 394 5,9 6477 96,5 3027 45,1 1756 26,1 454,2 6,8 457,4 6,8 -3,2 -48 4,256 

Чортківський 893,2 43,7 49,0 7,7 96 2,2 2418 55,3 790 18,1 217 5,0 345,6 7,9 346,5 7,9 -0,9 -20 2,761 

Шумський 835,1 33,1 39,6 16,6 92 2,8 1011 30,5 782 23,6 172 5,2 177,7 5,4 178,7 5,4 -1,0 -32 2,569 

м. Чернівці 150,7 266,3 1767,6 100,0 2192 8,2 26323 98,8 19211 72,1 6908 25,9 2618,8 9,8 2605,2 9,8 11,8 44 7,725 

м. Новодністровськ 7,5 10,8 1435,6 100,0 66 6,1 19141 1773,8 533 49,4 137 12,7 123,6 11,5 118,9 11,0 -1,4 -134 5,879 

Вижницький 899,8 55,4 61,6 30,7 189 3,4 324 5,8 2552 46,0 622 11,2 409,5 7,4 408,9 7,4 0,6 11 3,714 

Герцаївський 308,9 33,2 107,3 6,4 41 1,2 509 15,3 787 23,7 211 6,4 214,1 6,5 214,3 6,5 -0,2 -6 2,326 

Глибоцький 659,3 74,1 112,4 12,7 161 2,2 354 4,8 2486 33,5 790 10,7 486,6 6,6 489,5 6,6 -2,8 -38 3,064 

Заставнівський 614,0 49,1 79,9 21,7 140 2,9 612 12,5 1448 29,5 455 9,3 339,0 6,9 341,6 7,0 -2,6 -52 3,010 

Кельменецький 671,1 40,1 59,8 18,2 116 2,9 763 19,0 1404 35,0 309 7,7 369,9 9,2 372,4 9,3 -2,5 -63 3,291 

Кіцманський 610,8 68,6 112,4 19,9 257 3,7 379 5,5 2722 39,7 712 10,4 412,3 6,0 409,4 6,0 3,0 43 3,278 

Новоселицький 735,2 77,5 105,4 9,8 230 3,0 1025 13,2 2833 36,6 650 8,4 404,1 5,2 404,4 5,2 -0,2 -3 2,954 

Путильський 876,4 26,3 30,0 13,1 71 2,7 1052 39,9 1257 47,8 242 9,2 235,0 8,9 236,6 9,0 -1,6 -61 3,472 
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Продовження додатка П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Сокирянський 659,3 42,6 64,6 21,1 145 3,4 162 3,8 1135 26,7 247 5,8 294,5 6,9 293,9 6,9 0,6 15 2,901 

Сторожинецький 1167,3 100,5 86,1 24,3 200 2,0 493 4,9 3425 34,1 872 8,7 470,8 4,7 470,3 4,7 0,5 5 3,179 

Хотинський 718,3 61,7 85,8 15,0 154 2,5 1102 17,9 1709 27,7 615 10,0 403,6 6,5 408,2 6,6 -4,7 -76 2,950 

 

 * Розраховано автором на основі даних: Державної служби статистики України. 

** x1 – площа адміністративно-територіальної одиниці, км2; x2 – чисельність наявного населення, тис. осіб (середні значення за 2015–2019 рр.);  

x3 – щільність населення, осіб/км2 (середні значення за 2015–2019 рр.); x4 – рівень урбанізації, % (середні значення за 2015–2019 рр.); x5 – кількість 

підприємств-юридичних осіб, одиниць (середні значення за 2015–2019 рр.); x6 – кількість підприємств-юридичних осіб, на 1000 осіб наявного населення 

(середні значення за 2015–2019 рр.); x7 – обсяг реалізованої продукції підприємствами-юридичними особами, млн. грн (середні значення за 2015–

2019 рр.); x8 – обсяг реалізованої продукції підприємствами-юридичними особами, тис. грн на 1 особу наявного населення (середні значення за 2015–

2019 рр.); x9 – кількість фізичних осіб-підприємців, одиниць (середні значення за 2015–2019 рр.); x10 – кількість фізичних осіб-підприємців, на 1000 осіб 

наявного населення (середні значення за 2015–2019 рр.); x11 – обсяг реалізованої продукції фізичними особами-підприємцями, млн. грн (середні 

значення за 2015–2019 рр.); x12 – обсяг реалізованої продукції фізичними особами-підприємцями, тис. грн на 1 особу наявного населення (середні 

значення за 2015–2019 рр.); x13 – доходи місцевих бюджетів, млн. грн (середні значення за 2018–2020 рр.); x14 – доходи місцевих бюджетів, тис. грн на 

1 особу наявного населення (середні значення за 2018–2020 рр.); x15 – видатки місцевих бюджетів, млн. грн (середні значення за 2018–2020 рр.); x16 – 

видатки місцевих бюджетів, тис. грн на 1 особу наявного населення (середні значення за 2018–2020 рр.); x17 – дефіцит (-) / профіцит (+) місцевих 

бюджетів, млн. грн (середні значення за 2018–2020 рр.); x18 – дефіцит (-) / профіцит (+)  місцевих бюджетів, грн на 1 особу наявного населення (середні 

значення за 2018–2020 рр.); ІРТ – індекс розвитку територій. 

 



448 

Додаток Р 

Кореляційна матриця між показниками рівня розвитку комунікаційних мереж та показниками рівня розвитку 

територій Західної України* 

Показн. x1** x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 ІРТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

t1 0,24 0,58 0,01 -0,10 0,51 0,24 0,47 0,02 0,51 0,08 0,53 0,21 0,56 0,03 0,56 0,05 -0,51 -0,23 0,30 

t2 -0,37 0,11 0,57 0,47 0,16 0,28 0,16 0,05 0,17 0,33 0,17 0,40 0,15 0,26 0,15 0,27 -0,13 -0,20 0,38 

t3 -0,32 0,06 0,46 0,39 0,11 0,26 0,10 0,02 0,11 0,30 0,11 0,38 0,09 0,24 0,09 0,26 -0,08 -0,18 0,32 

t4 0,80 0,08 -0,62 -0,71 -0,08 -0,36 -0,10 -0,20 -0,07 -0,46 -0,06 -0,36 -0,01 -0,38 -0,01 -0,38 0,00 -0,03 -0,40 

t5 -0,72 0,32 0,91 0,82 0,40 0,62 0,42 0,24 0,43 0,72 0,39 0,61 0,34 0,29 0,34 0,30 -0,21 -0,15 0,70 

t6 0,30 -0,26 -0,52 -0,60 -0,24 -0,31 -0,21 -0,17 -0,27 -0,37 -0,25 -0,39 -0,28 -0,45 -0,28 -0,46 0,13 0,12 -0,53 

t7 -0,02 0,71 0,35 0,19 0,69 0,50 0,68 0,18 0,69 0,32 0,69 0,44 0,66 0,04 0,66 0,06 -0,52 -0,25 0,55 

t8 0,06 0,06 0,00 0,01 0,07 0,17 0,11 0,35 0,06 0,06 0,06 0,12 0,03 -0,15 0,03 -0,15 -0,02 -0,11 0,07 

t9 -0,18 0,66 0,42 0,23 0,62 0,53 0,57 0,15 0,66 0,45 0,64 0,55 0,61 0,15 0,61 0,16 -0,39 -0,18 0,59 

t10 -0,17 0,22 0,22 0,13 0,18 0,37 0,17 0,14 0,23 0,37 0,21 0,46 0,19 0,11 0,18 0,12 -0,04 -0,10 0,31 

ІТК 0,01 0,58 0,31 0,08 0,54 0,46 0,53 0,15 0,56 0,34 0,55 0,46 0,52 -0,05 0,52 -0,03 -0,40 -0,27 0,45 

c1 0,67 0,15 -0,51 -0,58 -0,05 -0,32 -0,07 -0,17 -0,02 -0,39 -0,02 -0,25 0,06 -0,25 0,06 -0,25 0,00 -0,03 -0,29 

c2 -0,76 0,24 0,85 0,87 0,32 0,59 0,31 0,29 0,35 0,71 0,32 0,61 0,26 0,31 0,26 0,32 -0,17 -0,15 0,67 

c3 0,85 -0,06 -0,58 -0,62 -0,18 -0,40 -0,17 -0,19 -0,19 -0,56 -0,17 -0,41 -0,12 -0,35 -0,12 -0,35 0,08 -0,01 -0,43 

c4 -0,42 0,12 0,43 0,41 0,20 0,41 0,18 -0,02 0,19 0,31 0,18 0,33 0,11 -0,10 0,11 -0,09 -0,12 -0,17 0,27 

c5 0,67 0,02 -0,55 -0,60 -0,12 -0,27 -0,12 -0,14 -0,12 -0,44 -0,11 -0,29 -0,04 -0,26 -0,04 -0,26 0,05 -0,05 -0,35 

c6 -0,67 0,20 0,62 0,66 0,27 0,59 0,27 0,25 0,28 0,58 0,26 0,56 0,22 0,24 0,21 0,25 -0,14 -0,15 0,54 

c7 0,49 0,02 -0,38 -0,39 -0,06 -0,16 -0,06 -0,08 -0,08 -0,33 -0,06 -0,22 -0,01 -0,15 -0,01 -0,14 0,00 -0,10 -0,22 

c8 -0,61 0,16 0,70 0,74 0,26 0,53 0,27 0,28 0,26 0,57 0,24 0,49 0,20 0,30 0,20 0,31 -0,15 -0,14 0,56 

c9 0,65 0,03 -0,45 -0,52 -0,08 -0,24 -0,08 -0,11 -0,09 -0,37 -0,07 -0,20 -0,02 -0,20 -0,02 -0,20 0,02 -0,03 -0,26 

c10 -0,68 0,21 0,73 0,76 0,31 0,59 0,30 0,26 0,32 0,65 0,30 0,61 0,24 0,26 0,24 0,27 -0,16 -0,17 0,61 

c11 0,63 0,03 -0,53 -0,62 -0,11 -0,28 -0,12 -0,16 -0,10 -0,37 -0,09 -0,26 -0,05 -0,31 -0,05 -0,31 0,04 -0,06 -0,35 

c12 -0,70 0,20 0,68 0,67 0,27 0,57 0,25 0,26 0,29 0,67 0,26 0,58 0,21 0,24 0,20 0,25 -0,13 -0,17 0,55 

ІМбМ -0,17 0,26 0,36 0,33 0,24 0,41 0,23 0,15 0,25 0,34 0,24 0,40 0,23 0,03 0,22 0,05 -0,15 -0,23 0,36 

s1 -0,25 0,94 0,57 0,40 0,97 0,58 0,90 0,16 0,98 0,47 0,97 0,52 0,96 0,24 0,96 0,26 -0,82 -0,28 0,79 
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Продовження додатка Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

s2 -0,60 0,34 0,75 0,82 0,41 0,57 0,39 0,29 0,45 0,69 0,41 0,57 0,38 0,42 0,37 0,43 -0,21 -0,08 0,73 

s3 -0,24 0,95 0,56 0,39 0,96 0,57 0,89 0,16 0,98 0,47 0,97 0,52 0,95 0,23 0,95 0,25 -0,80 -0,27 0,79 

s4 -0,54 0,39 0,73 0,80 0,44 0,56 0,42 0,32 0,50 0,70 0,46 0,59 0,42 0,40 0,41 0,41 -0,21 -0,06 0,75 

ІСМ -0,52 0,60 0,77 0,76 0,66 0,63 0,62 0,29 0,70 0,70 0,67 0,63 0,64 0,40 0,63 0,41 -0,44 -0,15 0,84 

m1 -0,17 0,91 0,50 0,31 0,94 0,62 0,85 0,15 0,92 0,40 0,92 0,51 0,88 0,14 0,88 0,16 -0,77 -0,34 0,72 

m2 0,15 -0,93 -0,52 -0,32 -0,95 -0,56 -0,87 -0,14 -0,93 -0,36 -0,93 -0,46 -0,92 -0,15 -0,92 -0,18 0,78 0,31 -0,72 

m3 -0,15 0,41 0,20 0,13 0,47 0,49 0,39 0,13 0,44 0,33 0,45 0,43 0,35 0,03 0,35 0,05 -0,37 -0,25 0,37 

m4 -0,16 0,93 0,51 0,32 0,95 0,60 0,87 0,15 0,93 0,39 0,93 0,49 0,91 0,15 0,91 0,17 -0,79 -0,33 0,73 

m5 -0,24 0,14 0,34 0,34 0,25 0,42 0,22 0,14 0,20 0,22 0,21 0,34 0,12 -0,03 0,12 -0,02 -0,14 -0,23 0,28 

m6 0,27 0,05 -0,33 -0,41 -0,09 -0,21 -0,09 -0,15 -0,02 -0,01 -0,03 -0,04 0,02 0,05 0,01 0,04 0,05 0,18 -0,13 

m7 -0,02 0,28 0,08 -0,01 0,27 0,38 0,22 0,02 0,28 0,33 0,28 0,47 0,21 0,02 0,21 0,03 -0,15 -0,12 0,27 

m8 -0,27 0,06 0,35 0,39 0,18 0,34 0,17 0,15 0,12 0,13 0,14 0,22 0,06 -0,04 0,06 -0,03 -0,11 -0,22 0,23 

ІМгМ -0,17 0,46 0,31 0,22 0,51 0,56 0,45 0,12 0,49 0,38 0,49 0,53 0,41 0,03 0,41 0,05 -0,37 -0,26 0,46 

ІІКМ -0,38 0,65 0,69 0,60 0,68 0,73 0,63 0,27 0,70 0,66 0,68 0,71 0,63 0,21 0,63 0,23 -0,46 -0,29 0,79 

 

 * Розраховано автором на основі даних: Державної служби статистики України. Жирним шрифтом виділені коефіцієнти кореляції, для яких 

р < 0,05. 

** x1 – площа адміністративно-територіальної одиниці, км2; x2 – чисельність наявного населення, тис. осіб (середні значення за 2015–2019 рр.);  

x3 – щільність населення, осіб/км2 (середні значення за 2015–2019 рр.); x4 – рівень урбанізації, % (середні значення за 2015–2019 рр.); x5 – кількість 

підприємств-юридичних осіб, одиниць (середні значення за 2015–2019 рр.); x6 – кількість підприємств-юридичних осіб, на 1000 осіб наявного населення 

(середні значення за 2015–2019 рр.); x7 – обсяг реалізованої продукції підприємствами-юридичними особами, млн. грн (середні значення за 2015–

2019 рр.); x8 – обсяг реалізованої продукції підприємствами-юридичними особами, тис. грн на 1 особу наявного населення (середні значення за 2015–

2019 рр.); x9 – кількість фізичних осіб-підприємців, одиниць (середні значення за 2015–2019 рр.); x10 – кількість фізичних осіб-підприємців, на 1000 осіб 

наявного населення (середні значення за 2015–2019 рр.); x11 – обсяг реалізованої продукції фізичними особами-підприємцями, млн. грн (середні 

значення за 2015–2019 рр.); x12 – обсяг реалізованої продукції фізичними особами-підприємцями, тис. грн на 1 особу наявного населення (середні 

значення за 2015–2019 рр.); x13 – доходи місцевих бюджетів, млн. грн (середні значення за 2018–2020 рр.); x14 – доходи місцевих бюджетів, тис. грн на 

1 особу наявного населення (середні значення за 2018–2020 рр.); x15 – видатки місцевих бюджетів, млн. грн (середні значення за 2018–2020 рр.); x16 – 

видатки місцевих бюджетів, тис. грн на 1 особу наявного населення (середні значення за 2018–2020 рр.); x17 – дефіцит (-) / профіцит (+) місцевих 

бюджетів, млн. грн (середні значення за 2018–2020 рр.); x18 – дефіцит (-) / профіцит (+)  місцевих бюджетів, грн на 1 особу наявного населення (середні 

значення за 2018–2020 рр.); ІРТ – індекс розвитку територій. 

 t1 – довжина залізничних колій, км; t2 – щільність залізничних колій, км/1000 км
2
; t3 – коефіцієнт Енгеля для залізниць; t4 – довжина 

автомобільних доріг (нормована), км; t5 – щільність автомобільних доріг, км/1000 км
2
; t6 – коефіцієнт Енгеля для автомобільних доріг; t7 – обсяг 

перевезених вантажів автомобільним транспортом, тис. т (середні значення за 2015–2019 рр.); t8 – обсяг перевезених вантажів автомобільним 
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транспортом, т/особу (середні значення за 2015–2019 рр.); t9 – вантажообіг автомобільного транспорту, млн. ткм (середні значення за 2015–2019 рр.);  

t10 – вантажообіг автомобільного транспорту, ткм/особу (середні значення за 2015–2019 рр.). 

 c1 – площа покриття мобільної мережі 3G Kyivstar, км
2
; c2 – частка території, охопленої мобільною мережею 3G Kyivstar, %; c3 – площа покриття 

мобільної мережі 4G Kyivstar, км
2
; c4 – частка території, охопленої мобільною мережею 4G Kyivstar , %; c5 – площа покриття мобільної мережі 

3G Lifecell, км
2
; c6 – частка території, охопленої мобільною мережею 3G Lifecell, %; c7 – площа покриття мобільної мережі 4G Lifecell, км

2
; c8 – частка 

території, охопленої мобільною мережею 4G Lifecell, %; c9 – площа покриття мобільної мережі 3G Vodafone, км
2
; c10 – частка території, охопленої 

мобільною мережею 3G Vodafone, %; c11 – площа покриття мобільної мережі 4G Vodafone, км
2
; c12 – частка території, охопленої мобільною мережею 

4G Vodafone, %. 

 s1 – кількість користувачів соціальної інтернет-мережі Facebook, осіб; s2 – рівень проникнення соціальної інтернет-мережі Facebook, %;  

s3 – кількість користувачів соціальної інтернет-мережі Instagram, осіб; s4 – рівень проникнення соціальної інтернет-мережі Instagram, %. 

 m1 – чисельність прибулих, осіб (середні значення за 2015–2019 рр.); m2 – чисельність вибулих, осіб (середні значення за 2015–2019 рр.);  

m3 – міграційний приріст / скорочення населення, осіб (середні значення за 2015–2019 рр.); m4 – обсяг міграцій населення, осіб (середні значення за 

2015–2019 рр.); m5 – коефіцієнт прибуття населення, на 1000 осіб (середні значення за 2015–2019 рр.); m6 – коефіцієнт вибуття населення, на 1000 осіб 

(середні значення за 2015–2019 рр.); m7 – коефіцієнт сальдо міграцій населення, на 1000 осіб (середні значення за 2015–2019 рр.); m8 – коефіцієнт обсягу 

міграцій населення, на 1000 осіб (середні значення за 2015–2019 рр.). 

ІТМ – індекс транспортних мереж; ІМбМ – індекс мобільних мереж; ІСМ – індекс соціальних мереж; ІМгМ – індекс міграційних 

мереж; ІІКМ – інтегральний індекс комунікаційних мереж. 
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Додаток С 

Довідки про впровадження результатів дисертаційного дослідження  

 



452 

Продовження додатка С 
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Продовження додатка С 
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Продовження додатка С 
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Додаток Т 

Список опублікованих праць за темою дисертації 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

 

Монографії: 

1. Пугач С. Соціальна географія комунікаційних мереж Західної України : 

монографія / за ред. К. Мезенцева. Луцьк : вид-во «Терен», 2021. 284 с. 

2. Пугач С. Соціальні інтернет-мережі у містах обласного підпорядкування 

Волинської області. Соціально-демографічне дослідження міст обласного 

підпорядкування Волинської області : колективна монографія / за ред. Ю. 

Барського. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2020. С. 89–106. 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Лажнік В., Пугач С. Сучасні міждержавні міграції населення в Чеській 

Республіці. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету 
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