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ПОЛЯРИЗАЦІЯ РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ КРІЗЬ 

ПРИЗМУ КОНЦЕПЦІЇ РЕГІОНОПОЛІЗАЦІЇ  

 

Постановка проблеми. Аналіз останніх публікацій та досліджень. 

Сучасні суспільно-географічні дослідження поляризації простору зазвичай 

торкаються двох напрямків: 

• дослідження центрів (полюсів росту, столиці, великих міст як центрів 

соціально-економічного зростання та найвищого добробуту населення); 

• дослідження периферії (як складової полюсів росту у дихотомії «центр-

периферія», депресивних територій як різновиду периферійних територій, 

сільських територій, сільської місцевості, що в більшості випадків формує 

периферію). 

При цьому центр та периферія формують єдиний соціально-економічний 

простір. Важливо усвідомлювати, що без розвинутого центру не має і 

розвинутої периферії. Тому з точки зору оцінки ролі регіональних центрів 

цікавою і важливою є концепція регіонополізації, запропонована білоруським 

вченим-географом Г. Рідевським. 

Поняття «регіонополізація» («регіополізація») вперше згадано Е. Алаєвим 

у 1983 р. [1], під яким розумівся процес зростання чисельності населення в 

регіональному центрі – регіонополісі (регіополісі), проте подальшого 

застосування та розвитку дане поняття не отримало, як в соціально-економічній 

географії, так і регіональній економіці. Лише в середині 2000-х років питання 

регіонополізації та її часткових проявів розкриваються у працях Г. Рідевського 

[2, 3]. Ґрунтовне ж висвітлення розселенсько-демографічного аспекту 



регіонополізації представлено в пізніших роботах автора концепції [4-8], де 

наголошується на центр-периферійному характері протікання даного процесу. 

Як зазначає І. Пилипенко, багаторівневість та ієрархічність геопростору 

породжує багаторівневість систем типу «центр-периферія» і виникнення 

проблеми суперпозиції [9]. Оскільки процеси просторової поляризації (центр-

периферійні процеси, процеси концентрації-деконцентрації) проявляються на 

різних ієрархічних рівнях – глобальному, загальнодержавному, регіональному 

та локальному [10], то в Україні можна виділити такі головні процеси центр-

периферійної взаємодії з точки зору розселення населення та соціально-

економічного розвитку території:  

 метрополізація – процес територіального розростання регіональних 

столиць, що поглинають малі міста та громади, при цьому 

встановлюється доволі жорстка ієрархія залежності між центральним 

містом та його обширною периферією [11]; 

 регіонополізація – процес підвищення значимості регіонального центра 

(регіонополіса) в соціально-економічному, демографічному, 

соціокультурному та екологічному розвитку територіальних систем, які 

вони «очолюють» [7]; 

 локополізація – процеси поляризації на локальному рівні, в результаті 

яких підвищується роль місцевих регіональних центрів у розвитку 

територіальних систем, які вони «очолюють» [8]. 

Варто зазначити, що процеси метрополізації українські вчені почали 

досліджувати відносно нещодавно (зокрема, [12-14]). Водночас процеси 

регіонополізації та локополізації залишаються поки що поза увагою вітчизняних 

вчених, що актуалізує необхідність їх дослідження як суспільно-просторових 

процесів.  

Формування мети та завдань дослідження. Зважаючи на широкий 

спектр центр-периферійних процесів, що впливають на поляризацію простору, 

в межах даної статті головну увагу буде зосереджено лише на розселенсько-

демографічному аспекті процесів регіонополізації. Метою роботи є спроба 



адаптації концепції регіонополізації для реалій України. Досліджуваний період  

охоплює 1970-2014 роки. Це зумовлено тим, що упродовж 1950-1970-х років 

утворились та розвивались основні агломерації на території України, з’явились 

існуючі нині міста-мільйонери, сформувався опорний каркас розселення та 

обриси адміністративно-територіального устрою країни [13], що дозволяє легко 

виявити просторову поширеність регіонополісів та ідентифікувати регіональні 

системи, які вони «очолюють».   

Головними дослідницькими завданнями є: 

– протестувати концепцію регіонополізації у радянський (1970-1989 роки) 

та пострадянський (1989-2014 рр.) періоди, встановити спільні та відмінні 

риси протікання даного процесу в Україні; 

– дослідити регіональну диференціацію процесів регіонополізації в Україні, 

відмінності в інтенсивності та рівнях її прояву.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У даному дослідженні 

регіонополіс розглядається як центр в «центр-периферійній» системі регіону. 

При цьому варто зазначити, що будь-який метрополіс може бути водночас 

регіонополісом, проте не кожен регіонополіс – метрополісом. Так, наприклад, 

Київ – метрополіс столичного макрорегіону і водночас регіонополіс Київського 

мезорегіону. Залежно від кількості регіонополісів регіони можуть бути моно- 

чи бі-центричними. Для ідентифікації моно- чи бі-центричності регіональної 

системи обрано три головних «нежорстких» критерії: 1) розмір регіонального 

центра другого порядку в бі-центричному регіоні: його чисельність населення 

має становити не менше 50% від чисельності населення регіонального центру 

першого порядку (найбільшого за чисельністю населення міста в регіоні) у 

певному році; 2) стійкість співвідношення чисельності населення регіональних 

центрів першого та другого порядку: вимога першого критерію має 

виконуватися протягом всього досліджуваного періоду; допускаються незначні 

відхилення; 3) цілісність і відносна стабільність адміністративно-

територіального устрою регіону та країни.  



Відповідно до цих критеріїв в Україні протягом досліджуваного періоду 

можна ідентифікувати 20 моноцентричних регіонів та 5 бі-центричних. Такий 

розподіл є доволі стійким і зберігається з початку 1970-х років. Бі-центричними 

регіонами є Дніпропетровський (регіональні центри – Дніпропетровськ та 

Кривий Ріг), Донецький (Донецьк та Маріуполь), Полтавський (Полтава та 

Кременчук), Закарпатський (Ужгород та Мукачеве), Кримський (Сімферополь 

та Севастополь). 

Напрями регіонополізації в Україні. Г. Рідевський запропонував 

виділення двох видів регіонополізації – прогресивної та регресивної [3, 8]. 

Проте, зважаючи на специфіку досліджуваного періоду, доцільним є виділення 

такого різновиду регіонополізації, що характеризується протилежною 

спрямованістю – дерегіонополізації. Тому за результатами аналізу показників 

зміни чисельності населення в регіонополісах та зміни частки регіонального 

центру (регіонополісу) в населенні регіону визначено три напрями 

регіонополізації в Україні: 

 прогресивна – спостерігається, коли зростають як чисельність населення 

регіонополісу, так і його частка в населенні регіону; 

 регресивна – спостерігається, коли чисельність населення регіонополісу 

скорочується, але його частка в населенні регіону зростає; 

 дерегіонополізація – спостерігається, коли частка регіонального центру в 

населенні регіону скорочується (незалежно від динаміки зміни його 

чисельності населення). 

Розглянемо просторово-часові особливості поширення виділених 

напрямів регіонополізації. Так, у радянський період пануючою була 

прогресивна регіонополізація. Виключення становить лише Дніпропетровський 

регіон, для якого характерна дерегіонополізація, що проявилася у 1980-х роках 

(рис. 1). Це зумовлено політикою регулювання росту великих міст та 

зростанням чисельності населення у ряді індустріальних центрів регіону. 

Регресивна регіонополізація відсутня.  



Пострадянський період характеризується кардинальними змінами (рис. 

1): в регіонах почав переважати процес регресивної регіонополізації. Де-

регіонополізація характерна для південних регіонів – Одеського та 

Херсонського на фоні загального скорочення чисельності населення 

регіонополісів. У 2000-х роках в цих регіонах дерегіонополізація змінилася на 

регресивну регіонополізацію. Це зумовлено загальною депопуляцією 

населення, розвитком субурбанізації та інтенсифікацією освоєння приморської 

зони. Прогресивна регіонополізація зберігається у семи регіонах. 

Рівні регіонополізації. Поняття «рівень регіонополізації» відображає 

частку населення регіонополісу в населенні регіону. Пропонується виділити 

чотири градації рівня регіонополізації: низький (до 15%), середній (15-30%), 

високий (30-45%) та гіпертрофований (понад 45%). Для радянського періоду 

характерне переважання регіонів з низьким рівнем регіонополізації (рис. 2). 

Гіпертрофований рівень регіонополізації спостерігався лише у Київському та 

Дніпропетровському регіонах. У пострадянський період для більшості регіонів 

характерний середній рівень регіонополізації (15-30 %), а гіпертрофований 

рівень характерний вже і для Харківського регіону. 

Інтенсивність регіонополізації. Інтенсивність регіонополізації 

розглядєаться як величина зміни частки населення регіонополісу в загальній 

чисельності населення регіональної системи. У радянський період цей показник 

у десяти регіонах зріс у понад 1,5 рази. Максимальне значення – у 2,4 рази  в 

Тернопільському регіоні, у понад 2 рази – Хмельницькому та Чернігівському. 

Водночас пострадянський період характеризується нижчим рівнем 

інтенсивності: в жодному регіоні приріст частки населення регіонополіса не 

перевищує 1,5 рази (максимум – в 1,33 рази у Чернігівському регіоні, понад 1,2 

рази – у Хмельницькому та Черкаському регіонах).  

Як узагальнення, слід зазначити, що на розвиток процесів 

регіонополізації в Україні найістотніше впливають тип господарського 

розвитку території, особливості освоєння його території та управлінської 

стратегії, суспільно-географічне положення регіону, характер економічної 



системи країни, демографічний потенціал та загальний рівень урбанізації 

території.

 

Рис. 1. Процеси регіонополізації в України у радянський (1970-1989) та 

пострадянський періоди. Джерело: результати переписів населення за 1970, 

1989 роки, оцінки Державної служби статистики України за 2014 рік 

 



Рис. 2. Диференціація регіонів України за рівнем регіонополізації у 1970 

та 2014 роках. Джерело: результати перепису населення за 1970 рік, оцінки 

Державної служби статистики України за 2014 рік 

 

Висновки. Тестування концепції регіонополізації в Україні з 

урахуванням розселенсько-демографічного аспекту дозволило виділити 30 

регіоноплісів та оцінити зміну їх ролі в регіональних системах у радянський та 

пострадянський періоди. Можна визначити такі три ключових зміни: 1) перехід 

від домінування прогресивної до переважання регресивної регіонополізації; 2) 

перехід від переважно низького до переважно середнього рівня 

регіонополізації; 3) суттєве зниження інтенсивності регіонополізації.  

Отже, регіонополізація – об’єктивний процес суспільно-просторового 

розвитку, що потребує постійного моніторингу для оптимізації регіональної 

політики держави (у тому числі екістичної).  

Подальші дослідження процесів регіонополізації в Україні мають бути 

пов’язані із аналізом інших аспектів – економічному, соціокультурному, 

екологічному тощо. 
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