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Вступ. Вихідні передумови. Наболіла для 

України демографічна проблема загострюється 

упродовж років незалежності держави. Гостроту 

відзначених питань підсилюють останні суспіль-

но-політичні події.  Враховуючи значну диферен-

ціацію умов та ресурсів територій, їх потенціалу та 

рівня соціально-економічного розвитку, способу та 

якості життя населення регіонів України, найбільш 

обґрунтованим є вирішення демографічних про-

блем та управління демографічним процесом саме 

на рівні регіонів, бо це дозволить визначити при-

чинно-наслідкові зв’язки демографічних і соціаль-

но-економічних процесів на низовому адміністра-

тивному рівні та запровадити науково обґрунтова-

ну регіональну геодемографічну політику, що має 

лежати в основі формування людського потенціалу 

України. На нашу думку, найбільш обґрунтованим 

і виваженим є розгляд населення регіону як регіо-

нальної  геодемографічної системи та її особливості 

у невідривному зв’язку із загальним процесом роз-

витку регіональної соціогеосистеми, що дозволяє 

враховувати багато факторів і чинників регіональ-

ного розвитку, які мають вплив на геодемографіч-

ні процеси в регіоні. Геодемографічну систему ми 

розглядаємо як функціональну складову соціогео-

системи, що покладено в основу суспільно-геогра-

фічної концепції геодемографічної системи регіону 

на основі дисипативних структур [4], яка базується 

на п’яти методологічних підходах: географічному, 

системному, синергетичному, інформаційному та 

історичному.

Відповідно, за мету в статті визначено розкриття 

методичних аспектів дослідження геодемографіч-

ної системи регіону, визначення його інформацій-

ного забезпечення. 

Виклад основного матеріалу. Традиційно ме-

тоди дослідження поділяються на загальнонаукові, 

конкретно наукові і спеціальні. Серед загальнонау-

кових методів варто зупинитися на таких. 

Імовірнісно-статистичні методи – велика гру-

па методів, які застосовуються для дослідження ма-

сових, а не окремих явищ, об’єктів, процесів тощо. 

Їх загальна особливість полягає у тому, що для ви-

користання цих методів необхідно формувати ви-

біркову сукупність, яка є емпіричним спрощеним 

аналогом генеральної сукупності, тобто всієї мож-

ливої сукупності досліджуваних об’єктів. Вибірка 

повинна бути репрезентативною, статистично стій-

кою, її елементи вибираються випадковим чином 

і є незалежними. При дотриманні перерахованих 

умов висновки дослідження вибіркової сукупності 

можуть проектуватися на генеральну сукупність. 

Масове застосування і поширення статистичних 

методів дослідження зокрема пояснюється тим, що 

вони ідеально придатні для дослідження випадкових 

процесів або стохастичних об’єктів, якими принци-

пово є всі природні та соціальні (суспільні) системи, 

досліджувані в суспільній географії. Спектр викори-

стання статистичних методів досить широкий – від 

одновимірного статистичного аналізу до статистич-

ного моделювання складних багатовимірних систем 

із стохастичними зв’язками. Перевагою статистич-

них моделей є можливість оцінки їх точності та на-

дійності, що є недоступним для моделей детерміно-

ваного типу. З урахуванням суспільно-географічної 

концепції геодемографічної системи практично всі 

моделі мають статистичний характер або відносять-

ся до змішаного типу – детерміновані за принципом 

побудови і статистичні за визначенням параметрів.  

Із традиційних статистичних методів варто від-

значити кластерний і факторний аналіз. Кластерний 
аналіз є пошуковим методом і являє собою покро-

кову багаторівневу класифікацію об’єктів за мно-

жиною ознак. Основна ідея методу кластер-аналізу 
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основана на використанні лінійних метрик у бага-

товимірному фазовому (ознаковому) просторі, ча-

стіше всього у якості дистанційного коефіцієнту ви-

користовують евклідову відстань, яку тлумачать як 

міру подібності об’єктів класифікації. Але найбільш 

коректним є використання дисперсії, тоді завдання 

кластерного аналізу полягає у покроковому створен-

ні груп (кластерів) об’єктів, для яких внутрігрупова 

дисперсія повинна бути мінімальною, а міжгрупо-

ва – максимальною. Кластерний аналіз виконуєть-

ся одним із  перших у дослідженні і дає уявлення про 

взаємозв’язки та подібність районних геодемогра-

фічних систем для планування або коригування по-

дальших кроків дослідження. Факторний аналіз ос-

нований на припущенні, що всі параметри об’єктів 

є наслідком впливу певних гіпотетичних зовнішніх 

факторів, які визначаються як лінійні комбінації па-

раметрів. При достатньо представницькій множині 

параметрів гіпотетичні фактори допускають семан-

тичну інтерпретацію, що дозволяє формалізувати 

результати дослідження.

Широко використовуються методи системати-
зації. Найбільш строгою є побудова класифікацій за 

різними ознаками (параметрами), що вимагає вико-

ристання точних кількісних критеріїв і однорідно-

сті виділення класів. Метою класифікації є розподіл 

множини (сукупності) об’єктів на множини класів. 

Параметри класифікації повинні бути представлені 

за відносною або інтервальною шкалами вимірю-

вань. Так, наприклад, у даному дослідженні вико-

ристовуються часткові класифікації для визначення 

специфічності розвитку геодемографічних систем. 

Менш строгою є процедура групування об’єктів за 

кількісними або якісними ознаками з оцінкою пара-

метрів за порядковою або нормативною шкалами. У 

цьому випадку класи можуть бути нерівними. Так 

групуються геодемографічні системи за деякими 

системними показниками. Одним з найпростіших 

варіантів класифікації є ранжирування – впоряд-

кування об’єктів за зростанням чи зменшенням кри-

терію класифікації. Цей метод також використову-

ється для порівняння об’єктів за різними  ознаками і 

визначення часткового та загального рейтингу. 

Метод узагальнення є основою отримання 

висновків і констатації загальних для всієї сукуп-

ності об’єктів закономірностей. Його суть полягає 

у відборі (визначенні, розрахунку) загальних ознак 

для всіх досліджуваних об’єктів і побудові на цій 

основі загальної схеми або спрощеної моделі сукуп-

ності. Узагальнення є основним шляхом переходу 

від емпіричних знань до теоретичного узагальнен-

ня, виявлення закономірностей, побудови концеп-

цій і створення теоретичного знання. У цьому вияв-

ляється важливе методологічне значення цієї групи 

методів. 

Методи порівняння в суспільно-географічних 

дослідженнях мають значне поширення і вико-

ристовуються для знаходження подібних і відмін-

них ознак сукупності об’єктів. При цьому подіб-

ність об’єктів часто можна тлумачити як прояв 

впливу ідентичних факторів розвитку, а відмінно-

сті – як прояв різних умов розвитку та функціону-

вання. У дослідженні геодемографічної системи ре-

гіону таке тлумачення може мати різну семантику. 

В географії порівняльні методи мають два аспекти 

використання. Перший з них – порівняльно-гео-

графічний – має за мету порівняння різних об’єк-

тів на один момент часу і дає можливість будувати 

різні синхронні класифікації (групування або ран-

жирування). Такий варіант порівняльного аналізу в 

даному дослідженні використовується, наприклад, 

для порівняння особливостей розвитку міських і ра-

йонних соціогеосистем, для порівняння місцеполо-

ження об’єктів на фазовій площині при моделюван-

ні траєкторії розвитку геодемографічної системи 

тощо. Другий аспект – порівняльно-історичний – 

використовується для порівняння стану одного 

об’єкта на різні моменти часу і дослідження дина-

міки його розвитку. Інакше, цей варіант порівняль-

ного аналізу відображає процес розвитку. У даному 

дослідженні порівняльно-історичний метод викори-

стано для візуалізації та аналізу траєкторії розвитку 

однієї геодемографічної системи на фазовій пло-

щині. Крім цього, використовується комбінований 

порівняльний метод, коли на фазовій площині відо-

бражені середні траєкторії розвитку об’єктів різних 

сукупностей. 

Методи системного аналізу є основним інстру-

ментом структурно-системного і функціональ-

но-системного дослідження систем різної природи. 

Особливість цієї групи методів полягає у тому, що 

досліджувана система розглядається не в традицій-

ному розумінні – як сукупність елементів з відпо-

відними взаємозв’язками і властивостями, а у тісно-

му зв’язку із зовнішнім середовищем через функції 

системи. Інакше кажучи, це об’єкт, який взаємодіє 

із середовищем і через цю взаємодію розкриває свої 

властивості. Багато методів системного аналізу спря-

мовані на створення моделей внутрішньої структури 

або внутрішнього функціонування і взаємодії із зо-

внішнім середовищем. Такі особливості системно-

го аналізу, коли об’єкт функціонально і структурно 

виділяється із середовища, але залишається з ним 

єдиним утворенням (як підсистема у складі надсис-

теми) перетворює системний аналіз на потужний, 

універсальний та унікальний інструмент досліджен-

ня систем. Реалізація цієї групи методів має багато 

варіантів – від знакових,  графічних моделей і схем 

до найскладніших математичних неперервних (ди-

ференційних) або дискретних (скінчено-різни це-

вих) моделей. У даному дослідженні методи систем-

ного аналізу застосовувались для моделювання ста-

тево-вікової структури населення, а також для опису 

ієрархії геодемографічної системи. 

Методи моделювання мають найбільше засто-

сування у наукових дослідженнях і відрізняються 

великим семантичним і цільовим різноманіттям. 

Суть моделювання полягає у дослідженні об’єк-
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та-оригіналу з великою множиною ознак на його 

моделі із суттєво меншою множиною подібних або 

аналогічних ознак. Інакше, модель є спрощеним, по-

дібним або аналогічним за певними характерними 

і важливими для дослідження ознаками об’єктом, 

який заміняє об’єкт-оригінал. При цьому оригінал і 

модель пов’язані однозначними відношеннями, які 

дозволяють без суттєвих втрат інформації перехо-

дити від оригіналу до моделі і навпаки. Суспільно-

географічна концепція геодемографічної системи 

регіону передбачає оціночно-прогностичне моде-

лювання, а також динамічні, структурні, міграційні, 

розселенські, прогнозні моделі, моделі відтворення 

населення тощо. 

Загальною ідеологічною платформою конкретно 
наукових методів є хорологічна парадигма як імпе-

ратив будь-яких географічних досліджень. Дійсно, 

всі географічні науки так або інакше розглядають 

досліджувані об’єкти у просторі, звідки випливає, 

що неодмінною ознакою географічності дослі-

дження є просторовий (територіальний) аналіз. 

Відображенням результатів просторового аналізу 

є карта як основний інструмент візуалізації геогра-

фічного дослідження. 

Використання ГІС-технологій дає змогу про-

ведення просторового аналізу, який дозволяє 

отримати додаткову інформацію шляхом прове-

дення обчислювальних операцій над геоданими. 

Дослідження, що базуються на суспільно-геогра-

фічних даних, в результаті зводяться до створення 

моделей процесів, на основі яких відбувається про-

гнозування перспективи розвитку суспільного яви-

ща на певний термін, коротко- чи довготривалий. 

Для розробки моделі необхідним є виконання трьох 

етапів: збір даних та формування бази даних дослі-

дження (входять всі набори даних, що несуть смис-

лове навантаження і надають географічну інфор-

мацію); обробка даних, що зводиться до утворення 

похідних даних із існуючого набору у базі даних 

дослідження; візуалізація даних, що зводиться до 

представлення оброблених даних у вигляді карт чи 

будь-яким іншим способом, який показує просто-

ровий розподіл об’єктів та взаємозв’язки між ними. 

Застосування ГІС-технологій для дослідження ге-

одемографічної системи регіону розширює можли-

вості аналізу, прогнозу та моніторингу. 

Картографічні методи у даному дослідженні 

значною мірою є засобом візуального відображен-

ня просторових моделей, а також просторового 

розподілу елементів та ознак соціогеосистем, геоде-

мографічних систем, суспільно-географічного та ге-

одемографічного процесів. 

Метод ІФВ-моделювання дає можливість побу-

дови просторових моделей полів взаємодії суспіль-

но-географічних об’єктів [1]. За технологією обчис-

лень цей метод можна віднести до групи методів 

тренд-аналізу з використанням локальних показ-

ників. Але його ідеологія кардинально відрізняється 

від ідеї методу тренд-аналізу – розділення поверхні 

поля на показники досліджуваної системи на фон 

(закономірну складову) та аномалію (випадкові від-

хилення). У  методі ІФВ-моделювання для кожного 

об’єкта вводяться такі показники, як зона впливу, 

радіус впливу і функція впливу. Під зоною впливу 

розуміють таку частину території навколо об’єкта, 

у межах якої він впливає на будь-яку складову сус-

пільно-географічного процесу. Радіус зони впливу 

функціонально залежить від величини досліджува-

ного параметру об’єкта, а функція впливу змінюєть-

ся від 1 в центрі до 0 на межі зони впливу. Функцію 

впливу можна тлумачити як міру мінливості пара-

метру об’єкта в зоні його впливу, адже об’єкти з 

більшими значеннями параметру повинні мати біль-

ші радіуси впливу, що й відображає поняття зони 

впливу, а інтенсивність впливу у кожній точці зони 

відображає поняття функції впливу. Добуток функ-

ції впливу на величину параметру є потенціалом 

даного об’єкта в зоні його впливу. При перекритті 

зон впливу різних об’єктів їхні функції впливу і по-

тенціали за правилами суперпозиції полів склада-

ються, в результаті отримуються локальні значення 

інтегральної функції впливу (ІФВ) і сумарного (інте-

грального) потенціалу. Розраховуючи значення цих 

локальних показників у вузлах прямокутної сітки, 

отримуємо матриці, за якими будується карта полів 

потенціалу і впливу (взаємодії) сукупності об’єк-

тів. Отримані таким чином загальні поверхні полів 

впливу можна розглядати як суму двох складових 

поверхонь: а) поверхні, яка відображає вплив міс-

цеположення об’єктів (просторова складова); б) по-

верхні, що відображає вплив значень параметрів 

об’єктів (атрибутивна складова). Якщо просторова 

складова є відносно інваріантною для даної конфі-

гурації точок об’єктів і залежить тільки від величи-

ни радіусів впливу, то атрибутивна складова є більш 

варіативною, адже залежить від величини радіусів 

впливу і величини параметрів геодемографічних 

об’єктів. Обидві поверхні містять різну корисну ін-

формацію і є важливими для просторового аналізу 

геодемографічної системи. 

Як і в класичному методі тренд-аналізу, в мето-

ді ІФВ-моделювання передбачено отримання полів 

взаємодії різного рівня узагальнення шляхом зміни 

масштабу радіусів впливу. Інакше кажучи, пропор-

ційно змінюючи величину радіусів впливу, можна 

отримати зрізи полів взаємодії об’єктів різного сту-

пеня узагальнення – від тонких зрізів з мінімаль-

ними значеннями радіусів до грубих (генералізова-

них) – з максимальними значеннями. Досліджуючи 

просторову структуру полів впливу геодемографіч-

них об’єктів, можна отримувати інформацію про те-

риторіальні особливості і закономірності утворення 

їх асоціацій. 

Метод моделювання траєкторії розвитку за-

стосовується  для детального аналізу зміни стану со-

ціогеосистем у часі. Його суть полягає у тому, що ма-

триця вихідних даних (моніторингових параметрів 

досліджуваної системи) представляється у вигляді 
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нормованого багатовимірного фазового  (ознаково-

го) простору – гіперкубу з довжиною ребра в одну 

умовну одиницю. Діагональ гіперкубу, яка з’єднує 

точки з мінімальними (нульовими) і максимальними 

(одиниця) значеннями координат, є найкоротшою 

відстанню між цими точками і розглядається як 

оптимальна (еталонна) траєкторія розвитку систе-

ми [2]. Конфігурація реальних траєкторій об’єктів 

за певний період спостережень дає можливість ві-

зуально (і аналітично за розрахунками) визначати 

напрям руху геодемографічної системи (розвитку) 

у фазовому просторі та виділяти фази прогресив-

ного і регресивного розвитку, інтенсивність роз-

витку за довжиною вектору розвитку на кожній 

фазі управління тощо. Лінійні та кутові параметри 

реальних траєкторій розвитку використовуються 

також для встановлення ступеня узгодженості роз-

витку сукупності об’єктів між собою і з проектною, 

середньою або загальною траєкторією, що дає бага-

то інформації для оптимізації управління розвитком 

досліджуваної системи. Отримана інформація ви-

користовується для групування або ранжирування 

об’єктів за цими показниками та розрахунку їх ло-

кальних і загальних рейтингів. 

Компонентний аналіз вихідного вектору роз-
витку соціогеосистем розроблено як доповнення 

до методу моделювання траєкторії розвитку. За цим 

методом для кожного об’єкта на кожній фазі моні-

торингу по кожному моніторинговому параметру 

розраховується часова похідна, яка в залежності від 

свого значення отримує відповідні коди (індекси). 

Принципово це може мати три значення: 

– більше нуля (при зростанні показника і про-

гресивному розвитку процесу, індекс = 1); 

– менше нуля (при зменшенні показника і ре-

гресивному розвитку процесу, індекс = -1); 

– дорівнювати нулю (при відсутності змін за 

цим параметром, індекс = 0). 

Далі ці індекси використовуються для аналізу 

динаміки процесу за кожним параметром. Коли 

сума індексів за певним параметром від’ємна, мож-

на стверджувати про критичний розвиток процесу 

за цим параметром і про необхідність коригування 

управлінських рішень. При нульовій сумі індексів 

потрібно ставити питання про оптимізацію управ-

ління. У випадку позитивної суми індексів вне-

сення коректив у процес управління не потрібне. 

Зрозуміло, що аналіз динаміки процесу за кожним 

параметром дає можливість порівнювати об’єкти за 

сумами індексів часових похідних і використовува-

ти цю інформацію, наприклад, для перерозподілу 

ресурсів управління, оптимізації управління сукуп-

ністю об’єктів тощо. 

До спеціальних методів дослідження геодемо-

графічної системи можна віднести систему методів 

для дослідження особливостей розподілу населення 

по території, а також ряд демографічних та геодемо-

графічних методів і методик для встановлення демо-

графічних особливостей територій. 

Варто окремо зупинися на особливостях інфор-
маційного забезпечення дослідження, адже розроб-

ка демографічних показників та індикаторів є важ-

ливою складовою методики дослідження. Окрім 

того, база даних формується з огляду на наявну та 

доступну статистичну інформацію. Виходячи із цьо-

го, варто зазначити одну із переваг використання 

ГІС для дослідження географічних явищ і процесів, 

можливість проведення  просторового аналізу піс-

ля попередньої обробки первинних даних. Адже 

просторовий аналіз дає змогу отримати додаткову 

інформацію шляхом проведення обчислювальних 

операцій над геоданими. Дослідження, що базують-

ся на суспільно-географічних даних, в результаті 

зводяться до створення моделей, для чого необхід-

ним є формування бази даних, зокрема збір даних 

та побудова бази даних дослідження (входять всі 

набори даних, що несуть смислове навантаження і 

містять географічну інформацію), а також обробка 

даних, що зводиться до утворення похідних даних 

із існуючого набору у базі даних дослідження.  Дані 

суспільної географії є динамічними, стають певно-

го роду каталізатором, що призводить до широкого 

застосування просторового аналізу. Адже суспільна 

географія досліджує населення, що є найбільш ру-

хомою складовою у системі дослідження географіч-

них процесів, об’єктів і явищ. Цей процес є логічним 

та передбачуваним, адже такий метод базується на 

можливості розрахунку показника в певній точці, 

за умови наявності відповідних даних у приближе-

ній сукупності точок. Загальна більшість геоданих 

для досліджень береться із різних джерел статисти-

ки, а у випадках, коли необхідні дані для точки, що 

знаходиться у межах територіально досліджуваної 

одиниці відсутні, з’являється необхідність їх розра-

хунку, для цього також використовують просторо-

вий аналіз. 

Традиційно демографічні показники поділяють 

на коефіцієнти швидкості руху населення, інтенсив-

ності демографічних процесів, відтворення населен-

ня, а також структурні коефіцієнти. До структурних 

коефіцієнтів відносяться коефіцієнти навантаження 

та частоти подій у різних групах населення. До кое-

фіцієнтів швидкості руху населення відносяться ко-

ефіцієнти росту та приросту, до коефіцієнтів відтво-

рення населення – нетто- та брутто- коефіцієнти 

відтворення. До коефіцієнтів інтенсивності демогра-

фічних процесів відносяться коефіцієнти загалом, 

які поділяються на загальні, спеціальні, часткові та 

стандартизовані, а також коефіцієнти інтенсивності 

руху по когортах населення, які поділяються на інте-

гральні, кумулятивні та сумарні.

Тож, для дослідження геодемографічної системи 

регіону інформаційну базу складають статистичні 

дані про структуру населення (розподіл за статтю 

та віком), про демографічний рух (чисельність на-

роджених, кількість позашлюбних народжень, роз-

поділ народжуваності за черговістю, за віковими 

групами матерів, за рівнем освіти матерів; чисель-
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ність померлих, розподіл смертності за причинами, 

за класами хвороб, за віковими групами, чисель-

ність померлих немовлят, тривалість життя), про 

міграційний рух (чисельність прибулих та вибулих 

міжнародної, міжрегіональної та внутрішньо регі-

ональної міграції, розподіл мігрантів за причина-

ми, за попереднім місцем проживання, за статтю 

та віком, за рівнем освіти). За допомогою існуючих 

даних визначаються ключові демографічні показ-

ники, в тому числі частки окремих вікових груп, різ-

них видів демографічного навантаження, старіння 

населення, повікові інтенсивності народжуваності 

та смертності, навантаження, показники дожиття, 

природного руху та сальдо міграції тощо. Для харак-

теристики геодемографічної системи Харківської 

області база даних побудована за 14 років (2002-2015 

рр.), а також для визначення особливостей геодемо-

графічної системи  міста-мільйонника, міської та 

сільської місцевості. 

Ураховуючи особливості поселенської мережі 

Харківської області, база даних побудована в розрі-

зі міст (обласного центру і 6 міст обласного підпо-

рядкування) та районів (27 районів, із них 7 – райо-

ни, центрами яких є міста обласного підпорядкуван-

ня, відповідно, дані яких виключені із даних району, 

та 22 райони, центрами яких є малі міста та селища 

міського типу). Опорний каркас геодемографічної 

системи регіону утворюють міста і районні центри, 

які створюють поселенську структуру, і тому саме 

вони як територіальні утворення – адміністративні 

райони – враховувались для моделювання регіо-

нальної геодемографічної системи. Це також обу-

мовлено особливостями статистичного обліку насе-

лення, адже райони, як адміністративно-територі-

альні одиниці, і районні центри – міста обласного 

підпорядкування – мають окремий статистичний 

облік демографічних показників [3].

Висновки. Застосування зазначених методів 

дослідження забезпечує найбільш повне вивчення 

геодемографічної системи регіону. Формування 

інформаційної бази даних є одним із завдань дослі-

дження, та її повнота визначає достовірність й об-

ґрунтованість отриманих результатів. Реалізацію 

суспільно-географічної концепції геодемографічної 

системи регіону виконано на матеріалах Харківської 

області, виходячи зі створеної системи інформа-

ційного забезпечення. Інтерпретація та наукове 

обґрунтування результатів обчислень, створення 

моделі управління геодемографічним процесом та 

оптимізації системи розселення Харківського ре-

гіону, розробка науково обґрунтованих заходів ре-

гіональної демографічної політики є результатом 

реалізації суспільно-географічної концепції геоде-

мографічної системи регіону, розробленої автором.

Рецензент – доктор географічних наук, 

професор Л.М. Нємець
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