фонда бассейна р. Стоход: его структуру, пространственное размещение
природоохранных территорий и их транспортную доступность
для рекреантов. Природные условия региона и объекты природнозаповедного фонда рассматривались сквозь призму их рекреационной
привлекательности.
Ключевые слова: экзотичность территории, природно-заповедный
фонд (ПЗФ), рекреационные ресурсы, транспортная доступность объектов
ПЗФ, уникальность территории, плотность объектов ПЗФ.
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NATURE PRESERVE FUND OF STOHID BASIN: THE MODERN
CONSISTENCE, ITS CARTOGRAPHIC MODEL, WAYS TO
FUNCTIONAL OPTIMIZATION
The results of the research nature preserve fund of Stohid basin, its structure,
spacious distribution of protected areas, and their transport accessibility for
tourists are shown in the article. Natural conditions of the region and natural
reserved fund facilities are reviewed in the light of their recreational appeal.
Key words: area exotic background, nature preserve fund, recreation
resources, transport accessibility objects of natural preserve fund, uniqueness of
the territory, objects of natural preserve fund density.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розглянуто теоретико-методологічні основи суспільно-географічного
дослідження господарського комплексу регіону, зокрема сутність
господарського комплексу, трансформаційні процеси розвитку господарства
області, суспільно-географічні підходи до вивчення господарського
комплексу та методику дослідження.
Ключові слова: територіальна організація економічної діяльності,
тенденційні процеси в економіці регіону, регіональна економічна діяльність,
регіон.
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Вступ. Постановка проблеми. Наукове дослідження господарського
комплексу (економіки) Черкаської області ґрунтується на сучасних
методиках суспільно-географічних досліджень. Об`єктом дослідження – є
господарський комплекс Черкаської області. Предметом дослідження –
підходи до вивчення та методики дослідження господарського комплексу
Черкаської області, а також основні чинники, що впливають на його
формування, структуру господарського комплексу регіону, проблеми та
перспективи розвитку господарства Черкаської області.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Методичні настанови
розроблялся багатьма вченими, зокрема С. І. Іщуком, О. В. Гладким,
О. Г. Топчієвим, І. В. Запотоцькою, С. П. Запотоцьким. Р. Ю. Шевченко
розробив методику регіонального картографічного аналізу міських
територій.
Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Мета наукових
вишукувань – дослідити механізми формування господарського комплексу
регіону, його територіальну організацію, визначити основні напрямки
розвитку господарства Черкаської області. Наукові завдання – дослідити
окремі галузі господарства Черкаської області; вивчити суспільногеографічні аспекти сучасних економічних процесів у господарстві
регіону; проаналізувати географію системи розселення населення,
визначити особливості трансформації галузей господарства в ринкових
умовах, оцінити збалансованість користування природними ресурсами у
їх взаємодії, а також показати територіальну та управлінську структуру
економіки області; виокремити географічні аспекти в актуальних проблемах
розвитку господарського комплексу Черкаської області.
Виклад основного матеріалу. Господарський комплекс включає
сукупність усіх видів господарської діяльності на території. Галузева
структура господарського комплексу формується під впливом природногеографічних, суспільно-географічних, економічних, екологічних,
історичних та ряду інших чинників [1]. Господарський комплекс будьякої території формується на основі господарської діяльності людей, яка
поділяється на чотири етапи: виробництво, розподіл, обмін та споживання.
Виробництво у найбільш загальному визначенні являє собою процес
взаємодії суспільства та природи, впливу людей на природні об`єкти та
сили природи з метою їх пристосування та використання для задоволення
своїх потреб [4].
Продуктивні сили поділяють на засоби виробництва та предмети праці.
Пасивною частиною засобів виробництва є виробнича інфраструктура
– будівлі та приміщення, комунікаційні та інженерно-технічні системи
[3]. Між цими підсистемами виділяють також і організаційно-економічні
відносини, які пов`язують продуктивні сили та виробничі відносини
в єдину економічну господарську систему і в той же час певним чином
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розмежовують ці дві підсистеми, являють собою «буферну» зону між
ними. Структура господарського комплексу – це склад і співвідношення
його основних складових: сфер, секторів, підрозділів, галузей, видів
виробництва, видів господарської діяльності взагалі [1].
За економічним призначенням виробленої продукції – галузі
господарського комплексу поділяють на два підрозділи: перший підрозділ
(або група А) – виробництво засобів виробництва; другий підрозділ (група
Б) – виробництво предметів споживання. Ще один підхід щодо класифікації
галузей господарства за економічним призначенням їх продукції такий:
перша група галузей виготовляє знаряддя праці – елементи основних
фондів; друга – виробляє предмети праці (складові оборотних фондів);
третя – предмети споживання [2].
Для господарського комплексу Черкаської області характерні такі
ознаки: наявність значної промислової і агропромислової ланки; активна
участь у національному територіальному поділі праці; паритетність
промислового і агропромислового виробництва; екстенсивний розвиток
сільського господарського виробництва з недосконалими системами
землеробства; недостатній розвиток рекреаційного комплексу при
достатньо високому рекреаційному потенціалі; наявність розгалуженої
системи транспорту, що має міжнародне значення; недостатній розвиток
ринкової виробничої соціальної та економічної інфраструктури;
застарілість технологій, зношеність основних виробничих фондів,
слабкість інноваційної складової виробництва; недостатня забезпеченість
паливно-енергетичними ресурсами; недостатнє використання потужностей
сировинної бази. Основними компонентами господарського комплексу є
промисловість, сільське господарство, транспортна система та невиробнича
сфера.
Провідне місце у загальному обсязі промислової продукції належить
харчовій галузі, питома вага якої становить понад 40%. Другою за обсягами є
хімічна промисловість – майже 30%. Десята частина виробництва належить
машинобудуванню, майже стільки ж целюлозно-паперовій, поліграфічній
галузі. Важливі позиції мають енергетика, добувна, легка промисловість,
виробництво деревини та виробів з неї (рис. 1). Швидко адаптувалися до
нових умов підприємства хімічної, переробної та харчової промисловості.
Харчова промисловість є частиною агропромислового комплексу. Сільське
господарство тісно пов`язане із цією галуззю промисловості, оскільки вона
використовує сільськогосподарську сировину [2].
Центральне управління розвитком господарства Черкаської області
здійснює Головне управління економіки Черкаської обласної державної
адміністрації. Основними завданнями цього управління є: забезпечення
реалізації державної політики економічного і соціального розвитку області;
забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку економічної
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Рис. 1. Господарство Черкаської області

конкуренції та обмеження монополізму.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Виділено основні
проблеми господарства Черкаської області. Одна з них полягає в тому, що
рівень структурної перебудови господарського комплексу області вимагає
переоцінки і переосмислення інвестиційної діяльності та спрямування її,
головним чином, на інвестиційно-інноваційну. Друга важлива проблема –
незадовільний стан інноваційної діяльності зумовлений таким чинником, як
недостатність фінансування. Завдання на найближчу перспективу полягають
у тому, щоб розробити дієві механізми, реалізація яких забезпечила б
подальше вдосконалення структури господарського комплексу краю.
Рецензент – кандидат географічних наук Шевченко Р. Ю.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ
СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ
В статті досліджено поняття агропромислового комплексу України,
проаналізовано специфіку його сучасного стану, висвітлено основні
тенденції та перспективи розвитку в контексті модернізації суспільних
відносин й запровадження нових інфраструктурних моделей забезпечення
функціонування агропромислових відносин, системно охарактеризовано
функціонально-компонентну структуру агропромислового комплексу
України.
Ключові слова: АПК України, агропромислова інтеграція,
функціонально-компонентна
структура,
територіальна
структура,
організаційно-управлінська структура.
Постановка проблеми. Агропромисловий комплекс України завжди
був і донині залишається однією із основних ланок її господарського
розвитку, важливим об’єктом суспільно-географічних досліджень. Як відомо,
Україна здавна виділялася як потужний виробник сільськогосподарської
продукції, маючи значні переваги в територіальному поділі праці
завдяки сприятливим ґрунтово-кліматичним умовам, найкращим у світі
чорноземам, багатому землеробському досвіду та виробничим навикам
населення, вигідному економіко-географічному розташуванню щодо
ринків збуту та рекомпенсації ринків праці. Не втрачає своїх позицій
агропромисловий комплекс і нині. Наразі він об’єктивно є найбільшим
сектором економіки України. Від рівня розвитку АПК залежать не лише
функціонування продовольчого ринку, забезпечення населення споживчими
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